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EPIGRAFE 

"Se o SENHOR nao edificar a casa, em 

vao trabalham os que a edificam; se o 

SENHOR nao guardar a cidade, em vao 

vigia a sentinela." 

(Salmos 127, 1) 
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RESUMO 

0 presente trabalho buscou analisar o Sistema Penitenciario Paranaense e as 
atividades do Batalhao de Polfcia de Guarda, tendo em vista, a problematica 
percebida na conjuntura atual, na qual, o numero de miss6es da organizagao militar 
multiplicou-se, de maneira a, praticamente, tornar impeditiva a execugao, com 
seguranga, de todas as atividades.Assim, inicialmente, foi feita uma abordagem em 
relagao ao conceito de Sistema Penitenciario, a partir da evolugao, na sociedade, da 
nogao de punigao. A partir disso, foram apresentados diversos modelos de sistema 
ate a chegada do modelo adotado no Brasil. Posteriormente, passou-se a apresentar 
o Sistema Brasileiro e o Sistema Paranaense. Buscou-se uma metodologia que 
permitisse uma rapida assimilagao das informag6es iniciais, para melhor 
entendimento, das estrategias que poderiam dar resposta a questao problema, 
entendida como, a melhor maneira de conciliar as necessidades do Sistema 
Penitenciario Paranaense e de outras instituig6es assemelhadas, com as missoes 
atribufdas ao Batalhao de Polfcia de Guarda e a Polfcia Militar do Estado do Parana. 
Foi, entao, apresentado o Batalhao de Polfcia de Guarda com urn relata do hist6rico 
e das miss6es da unidade. Aspectos conjunturais relacionados a evolugao do crime 
organizado foram discorridos para demonstrar a necessidade do Estado, adotar 
mecanismos adequados para fazer frente a evolugao da criminalidade no pafs. 
Passou-se entao a discutir as alternativas a serem adotadas no Estado do Parana, 
dentre estas: a substituigao dos agentes penitenciarios por policiais-militares; a 
criagao de varias companhias para policiamento de guarda; a substituigao dos 
policiais-militares por agentes de seguranga armadas contratados pelo Estado e a 
viabilizagao do Batalhao de Polfcia de Guarda executar sua missao em todo o 
Estado do Parana. 

Palavras-chave: Seguranga, Sistema Penitenciario, Crime Organizado, Missao, 
Batalhao de Polfcia de Guarda, Responsabilidade do Estado. 
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1 INTRODU~AO 

Atualmente, o Sistema Penitenciario, no Parana, passa por profundas 

mudanc;as decorrentes basicamente de duas situac;oes: a primeira, relativa a 

expansao da estrutura do Sistema Penitenciario Paranaense, ao aumento do 

numero das instalac;oes ffsicas das unidades penais e a ampliac;ao das ja existentes, 

bern como, ao acrescimo de recursos humanos e materiais ao sistema; a segunda, 

referente as mudanc;as realizadas na forma de gestao deste sistema penitenciario, 

como a retomada, pelo Estado, da administrac;ao de algumas unidades, atualmente 

terceirizadas, e , ainda, com a mudanc;a no sistema de escalas e rotinas de trabalho 

dos funcionarios publicos participantes do sistema. 

0 Batalhao de Polfcia de Guarda, BPGd, esta inserido nestes processos, 

posto que, e o responsavel pela seguranc;a e, tambem, pela realizac;ao das escoltas, 

de estabelecimentos penais situados na capital do estado e na sua regiao 

metropolitana. Temos, ainda, como fator adicional, a necessidade de mudanc;a das 

instalac;oes ffsicas do Batalhao de Polfcia de Guarda, decorrente de legislac;ao 

estadual, que em 2.004 disponibilizou a atual area, onde se encontra a sede da 

organizac;ao policial militar, OPM, para a construc;ao do Centro Judiciario de Curitiba, 

e que esta em franco processo de evoluc;ao. Assim sendo, esta pesquisa pretendeu 

analisar quais as consequencias deste quadro para o Batalhao de Polfcia de 

Guarda, bern como, possfveis soluc;oes para os problemas advindos das mudanc;as 

trazidas. Pretendeu, tambem, trazer uma visao esclarecedora e abrangente das 

atividades desenvolvidas pelo BPGd e sua relac;ao com as atividades do Sistema 

Penitenciario Paranaense. 

A questao do qual deriva o estudo e que, em face da realidade que se 

apresenta para o bienio 2.006/2.007, o Batalhao de Polfcia de Guarda passara a ter 

novas atribuic;oes. Vislumbram-se entre estas:, a seguranc;a externa de unidades 

penais que estao para entrar em funcionamento, na regiao metropolitana de Curitiba, 

no perfodo citado. Tem-se tambem, novas atividades relacionadas com a assunc;ao 

de atribuic;oes relativas a seguranc;a externa de unidades penais, que tinham seus 

servic;os executados por empresas terceirizadas. 
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Alem destas, existem as implicagoes decorrentes do volume de missoes a 

serem desenvolvidas subsidiariamente, em relagao a missao principal, tais como: 

escoltas, patrulhamentos e levantamentos de locais de risco. 

Outro ponto a considerar e que, o Batalhao de Polfcia de Guarda e uma 

unidade policial militar especializada, tendo sua missao definida claramente na 

legislagao brasileira. Ocorre que, em virtude da peculiaridade da atividade militar 

explicitada na mesma legislagao, a competencia para execugao de atividades 

exercidas por outras lnstituigoes, quando estas demonstrarem incapacidade para 

atuagao eficiente, causando risco a seguranga publica, e da Polfcia Militar, entendida 

como competencia residual. 

Neste contexto, as atividades desenvolvidas no Sistema Penitenciario 

Paranaense estao ligadas a Polfcia Militar, ao Batalhao de Polfcia de Guarda. Assim 

tem-se como problema, a modificagao da estrutura administrativa da organizagao 

policial militar, de forma a capacita-la a atender suas missoes, conforme previsao 

legal. Observando-se que, no caso do Sistema Penitenciario, a responsabilidade do 

Estado, portanto daqueles que o representam, em relagao a Seguranga Publica e 

dupla. 

Buscou-se pensar numa forma de atuagao, em que existisse: o atendimento 

da legislagao federal que regula a materia, a uniformizagao de doutrina relativa a 

guardas e escoltas, a maior integragao do pessoal envolvido, o melhor 

gerenciamento de informagoes de interesse das areas de lnteligencia do Estado e 

maior eficiencia no combate as articulagoes do crime organizado. Sobre o assunto, 

existe pouco material disponfvel no que diz respeito a teorias sobre a missao do 

Batalhao, ou seja, uma analise ampla das missoes do BPGd. Entretanto, existem 

varios documentos que se referem as missoes, bern como, demonstram o 

funcionamento do batalhao em diversos contextos, entre eles encontram-se: a 

Constituigao Federal - 1988, a Constituigao Estadual, a Lei de Organizagao Basica, a 

Resolugao SESP-2.003, Estudo de Estado-Maior 2.005; estes referentes a 

legislagao, bern como, estudos em monografias. Verificaram-se, ainda, informagoes 

expedidas pelo comando do BPGd, e seu Estado-Maior, referentes a diversos 

questionamentos, acerca das missoes da OPM; estudos do Departamento 

Penitenciario do Parana, DEPEN, referentes aos recursos humanos e materiais 
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necessarios ao desenvolvimento de atividades de seguran~a do Sistema 

Penitenciario; manifesta~oes do Governo do Estado, referentes ao Sistema 

Penitenciario e a Polfcia Militar. Contudo, parte deste material disponfvel, referente 

ao assunto em questao, tern carater sigiloso. 

Assim desvelou-se o referencial te6rico que apoiou o projeto, haja vista que, 

tem-se a exposi~ao de documentos oficiais que trazem o quadro em que se encontra 

o problema. Em virtude de que certas informa~oes nao podem ser reveladas, houve 

a necessidade de dar urn tratamento aos dados para permitir uma visao consistente 

do assunto sem expor informa~oes de interesse estrategico. Optou-se, entao, pela 

utiliza~ao de dados percentuais. Tal procedimento permite que pessoas ligadas a 
execu~ao da Seguran~a Publica e ligadas ao tema, tenham uma visao mais 

aprofundada das questoes, por conhecerem dados estrategicos usados como base 

de calculo. De forma diversa, outras pessoas interessadas, porem, nao executoras 

da missao da Seguran~a Publica, podem ter uma visao de conjunto e esclarecedora 

sobre o tema, sem contudo terem conhecimento de aspectos estrategicos. A 

discussao met6dica de cada ponto apresentado ao Iongo do trabalho, possibilitou a 

indica~ao da resposta a seguinte questao: Qual seria a melhor forma de dar 

atendimento a demanda de trabalho, gerada pelas modifica~oes em 

desenvolvimento no Sistema Penitenciario Paranaense, cumprindo as missoes 

estabelecidas pela legisla~ao? 

Na 1.a parte do trabalho, buscou-se analisar elementos a partir da origem da 

questao nos prim6rdios da civiliza~ao, numa abordagem da visao da sociedade, ao 

Iongo do tempo. Foram trazidas as no~6es da ideia de puni~ao e como ela vern 

sendo exercida ao Iongo do tempo. Abordaram-se aspectos relacionados ao Sistema 

Penitenciario Brasileiro, verificando quais sao as orienta~oes doutrinarias, conceitos 

e quais os fatores atuantes neste cenario. Apresentou-se como e desenvolvida a 

forma de gestao do Sistema Penitenciario Paranaense, mostrando a evolu~ao deste 

sistema e sua rela~ao como Batalhao de Polfcia de Guarda. 

Na 2.a parte do trabalho foram abordados aspectos conjunturais que 

relacionam-se com o desenvolvimento e a execu~ao das missoes do Batalhao de 

Polfcia de Guarda. Apresentaram-se fatores adversos ao Sistema Penitenciario 

Brasileiro, problemas que ele vern enfrentando ao Iongo do tempo e mudan~as 
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observadas na forma de gestao de sistemas estaduais. 

A 3.a parte abordou a atividade do Batalhao de Polfcia de Guarda, colocando 

a questao determinante do presente trabalho e fazendo uma discussao dos estudos 

e pensamentos existentes, sobre as atividades da organizagao. Apresentando as 

dificuldades em relagao ao cenario analisado. 

Na parte final, foram apresentadas consideragoes em relagao aos aspectos 

mostrados ao Iongo do trabalho, de maneira a levar uma reflexao sobre as possfveis 

alternativas a serem seguidas, como solugao do problema. Na sequencia, foram 

apresentadas sugestoes referentes a implementagao de mudangas que se 

demonstraram viaveis como resolugao da questao. 

Para o entendimento das questoes expostas, foram mostrados documentos 

que trazem urn conhecimento previo sobre o estagio em que se encontra o assunto; 

de forma a possibilitar o desenvolvimento de urn raciocfnio indutivo, permitindo 

avangar no conhecimento do tema. Assim, foi usado como metodo para 

desenvolvimento do trabalho, uma pesquisa de cunho bibliografico/documental, por 

melhor se adaptar a este tipo de trabalho tecnico-cientffico. 

A execugao do trabalho foi calcada em: estudos cientfficos, expostos em 

teses e dissertagoes; artigos de especialistas da area; documentos de carater oficial, 

emitidos por pessoas que desenvolvem atividades ligadas ao tema e, tambem, na 

coleta de informagoes publicadas na mfdia, nas quais se vislumbram os 

posicionamentos de autoridades capazes de interferir na problematica referida. Nas 

questoes, que envolviam o tema, relacionadas ao submundo recorreu-se a materias 

jornalfsticas e dados de conhecimento publico. 

Foram feitas comparagoes entre os documentos apresentados,. analisando 

os quadros expostos e, a partir destes, as estrategias a serem seguidas, com o 

objetivo de dar maior eficiencia a atividade do BPGd. A abordagem dos t6picos foi 

dialetica, para facilitar o desenvolvimento do raciocfnio indutivo. Foram deixados de 

lado os trabalhos estaticos, referentes a questionarios com opiniao, haja vista que, 

os conhecimentos necessarios das pessoas envolvidas, referentes a aspectos 

tecnicos e taticos, neste caso, foram supridos adequadamente com a analise dos 

documentos oficiais. Com aplicagao deste metodo foi possfvel uma visao abrangente 

do sistema em operagao e de sugestoes para seu aperfeigoamento. 
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2 REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Para a compreensao do tema, deve-se considerar a necessidade do 

entendimento de alguns aspectos relativos a ideia de punigao e de como sao 

percebidos os elementos de sua efetivagao, ao Iongo da hist6ria da humanidade. 

Outro ponto, do qual se verifica a exigencia, e o conhecimento de quais sao os 

atores envolvidos neste cenario, suas perspectivas e anseios. 

2.1 Sistema Penitenciario 

Numa analise da Sociedade Humana desde a antiguidade, percebe-se que a 

ideia de punir, as condutas em desajuste com interesses da coletividade, sempre 

esteve presente. As formas com que eram implementadas estas punig6es foram se 

modificando ao Iongo do tempo, de acordo com peculiaridades culturais de cada 

regiao. Em todos os momentos a sociedade participou, mesmo que com pequena 

parcela de atuagao, na execugao da pena. Normalmente esta atuagao se deu no 

sentido da humanizagao da pena. 

Num breve esbogo, pode-se dizer que, inicialmente percebe-se urn perfodo 

em que vigorou a ideia da vinganga privada, em que a vftima, ou os seus familiares, 

executava as penas, dado que, nao havia autoridade para a aplicagao da sangao. 

De modo geral, as penas eram desproporcionais, indo alem do fato delituoso. 

Posteriormente, verifica-se a fase da vinganga limitada, tentando estabelecer certa 

proporgao, no qual se tern o exemplo da Lei do Taliao. A seguir, observa-se a fase 

da vinganga divina, na qual lgreja e Estado estavam aproximados e o soberano era 

considerado representante dos deuses. Apresenta-se, entao, ao perfodo em que o 

Estado toma para si o direito de punir e a ofensa nao e mais ao particular ou a 
divindade, e contra a sociedade inteira; neste caso tem-se a pena como uma forma 

de vinganga desta sociedade. E o perfodo da vinganga publica, o qual se 

caracteriza pela transformagao da execugao da pena em espetaculo, "a execugao 

em praga publica", neste momento a presenga do povo era fundamental e visava 

demonstrar quais as consequencias da desobediencia ao soberano, causando terror 
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pela visao de como o poder do Estado podia ser violento e cruel contra o indivfduo. 

Ja no seculo XVIII observa-se uma modifica<;ao no comportamento da 

sociedade que passa a atuar no sentido da humaniza<;ao da aplica<;ao das san<;6es 

criminais e, tambem, de mudan<;as na polftica criminal. Entao, o Estado atua no 

sentido de que a justi<;a, em rela<;ao a pena, deixe de ser uma vingan<;a da 

sociedade ou do soberano e passe a ser uma puni<;ao decorrente da transgressao 

de urn princfpio legal. Tem-se a ideia da proporcionalidade da puni<;ao, em fun<;ao 

do delito cometido, sendo que a pena deveria ser menos cruel, estabelece-se 

tambem a ideia da utilidade social da puni<;ao. 

E neste momento que surgem ideias acerca da priva<;ao da liberdade como 

forma de humaniza<;ao das puni<;6es. A prisao, que ate entao era usada mais para a 

custodia dos condenados, passa a ser seu destino, como puni<;ao. No entanto, nao 

havia uma estrutura adequada para abrigar estas pessoas, normalmente, eram 

lugares infectos e insalubres, onde os condenados viviam em condi<;6es 

insuportaveis. Tambem nesta fase aparecem aqueles tidos como precursores dos 

sistemas penitenciarios: Cesare Beccaria, John Howard e Jeremy Bentham. 

Cesare Beccaria, na obra "DOS DELITOS E DAS PENAS", publicada em 

1764, critica as atrocidades dos sistemas penais existentes em sua epoca 

especialmente em virtude da existencia da tortura e da pena de morte, iniciando a 

etapa da justi<;a penal jurfdica e fundando o que se denominou Escola Classica. 

Desenvolveu a ideia de que o direito de punir do Estado deve ser limitado pela lei, s6 

podendo ser exercido dentro dos parametros concebidos pela sociedade, que sao 

conhecidos com a feitura da lei. Na Escola Classica, a pena e encarada como a 

retribui<;ao pelo mal praticado: e o mal aplicado ao agente em razao do mal que este 

provocou a sociedade. 

John Howard, que escreveu "0 estado das pris6es na lnglaterra e no Pals 

de Gales", publicado em 1776, fruto de uma experiencia de encarceramento no 

Castelo de Brest e depois na prisao de Morlaix, vivenciada, quando regressava de 

uma viajem para Portugal, defendia aten<;ao individual para com a saude do detento, 

cuidados com a higiene, boa alimenta<;ao, uniforms para asseio, atividades laborais 

para os presos e, inclusive, o controls da execu<;ao da pena por magistrados. 

Jeremy Bentham, autor de "Teoria das Penas e das Recompensas", 
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publicado em 1818, que defende o utilitarismo da pena, foi o criador do modelo 

arquitetonico de prisao celular, o Pan6ptico, desenvolvido dentro de urn princfpio que 

e, antes de mais nada, urn esquema 16gico de distribuigao e controls de corpos no 

espago. 

Verifica-se, mais uma vez, que a sociedade foi responsavel pela evolugao 

que se deu na sangao criminal. Em face da participagao efetiva das pessoas, 

possibilitou-se nao s6 a humanizagao da pena, mas tambem a criagao e a 

implementagao das polfticas penitenciarias. 

No infcio do seculo XVIII, surgiu a concepgao de trabalho como fator punitivo 

nas prisoes. Ocorreu junto com a reforma do Sistema Penal e tinha urn enfoque 

manutengao da ordem social, sem a preocupagao com a reeducagao dos 

custodiados. Novos pensamentos sobre este tema vieram a partir do final daquele 

seculo e infcio do seguinte, sec XIX. Apareceram entao novos modelos de gestao 

referents ao tratamento de pessoas privadas de liberdade como: o Sistema 

Pan6ptico; o Sistema Filadelfia eo Sistema Auburn. Surgiram tambem os sistemas 

progressivos, que visavam uma forma de tratamento penal voltado a humanizagao; 

nestes, os custodiados, de acordo com sua conduta, recebiam marcas ou vales 

sendo que, condutas aceitaveis recebiam o estfmulo das marcas e nas condutas 

desaprovadas os presos perdiam estas marcas ou vales. 0 comportamento que era 

estimulado era aquele baseado na disciplina e no trabalho. 

Em fungao destes sistemas, as penas poderiam ser flexfveis e o custodiado 

poderia ganhar a liberdade em menor tempo. Na atualidade, a maioria dos c6digos 

penais apresenta a influencia destes sistemas, ou seja, dos Sistemas Progressivos. 

Ocorre que, as condigoes as quais eram submetidos os condenados, fossem · 

adultos ou criangas, eram degradantes. Dentro do objetivo de controls total dos 

custodiados, o indivfduo perdia a condigao de ser social e recebia urn tratamento 

voltado ao sofrimento e humilhagao. 

Como resumo, pode se dizer que, no Sistema Pan6ptico, concebido pelo .. 
-----~--

fil6sofo Jeremy Benthan, a ideia era de que o apenado se sentisse sob continua 

vigilancia e com a possibilidade de ser inspecionado a qualquer hora. No Sistema da 

Filadelfia, os internos ficavam num total isolamento, nao recebiam visitas e nem 

trabalho e eram estimulados a lerem a Bfblia. No Sistema Auburniano, de forma 
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diversa, eram permitidos o trabalho e as refeigoes em comum, este sistema 

mantinha a proibigao de visitas e lazar. Posteriormente, surgiram os Sistemas 

Progressives Ingles e o lrlandes, bastante semelhantes, nos quais se verifica a 

divisao do cumprimento da pena em etapas, sendo elas: inicialmente isolamento 

total; seguida por trabalho durante o dia e isolamento noturno; trabalho em unidades 

prisionais especializadas, para preparagao do interno a vida livre e, por ultimo, a vida 

junto da comunidade em liberdade condicional. Em 1934, surgiu na Espanha o 

Sistema de Montesinos, o qual visava urn sentido regenerador da pena e consistia 

na remuneragao do trabalho do apenado. 

Pode-se acompanhar a evolugao dos sistemas a partir da analise dos 

projetos arquitetonicos utilizados para cada urn destes. No caso do Sistema 

Pan6ptico, figuras 1 e 2; destaca-se a ideia de urn local central para observagao, 

representado pela torre de vigia. No Sistema da Filadelfia, a necessidade de celas 

individuais. No Sistema Auburniano, o aparecimento de espagos destinados ao 

desenvolvimento de atividades em comum. Os sistemas progressives vern como 

uma evolugao dos anteriores e permitem o cumprimento da pena em fases, que vao 

do isolamento total ao convfvio com a sociedade. 

FIGURA 1- PLANTAE VISTA EXTERNA DO PANOPTICOM DE JEREMY BENTHAN 

FONTE: AGOSTINI- 2002, p31 
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FIGURA 2- INTERIOR DA PENITENCIARIA STAVILLE, EST ADOS UNIDOS 

FONTE: AGOSTINI - 2002, p32 

Como exemplo do Sistema Auburniano, referindo-se a cidade de Aurburn, 

Estado de Nova lorque, observa-se a prisao, figura 3, na qual havia locais 

destinados as atividades comuns como: refeit6rio, salas de aula, capela e oficinas: 

FIGURA 3 - PRISAO DE PENTOVILLE, 1844, EST ADOS UNIDOS 
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Na figura 4, observa-se urn exemplo de assimilagao no Brasil, do Sistema 

Auburniano, com o referencial ja modificado, com a disposigao linear dos pavilhoes e 

ligagao atraves de corredor central de circulagao. 

FIGURA 4- MODELO TRIDIMENSIONAL DA PENITENCIARIA DE TAUBATE, 1955 

FONTE: AGOSTINI - 2002, p51 

Entende-se necessario tambem verificar como operam os processes 

existentes no Sistema Penitenciario e quais sao os participantes a atuar nesta 

realidade para assim poder compreende-la. Sabe-se que certas peculiaridades e 

conceitos pr6prios do Sistema Penitenciario sao desconhecidos da sociedade. lsto 

vern em prejufzo a compreensao e melhor aplicagao de mecanismos que 

possibilitem o aumento da eficiencia deste. Assim, verifica-se que entender a visao 

do poder publico em relagao aos custodiados do Estado e qual fungao do espago 

penitenciario e fundamental. 

Percebe-se no Sistema Penitenciario urn cenario no qual participam diversos 

atores: o preso (como protagonista), o Ministerio Publico, os Magistrados, a 

Administragao lnterna, o Secretario de Estado e a Sociedade. Verifica-se urn carater 

de espetaculo, no comportamento da Sociedade, muitas vezes a imprensa faz o 

papel do cadafalso dos tempos antigos. A sociedade manifesta claramente a 

vontade de manter o preso afastado. 0 Estado tenta satisfazer este desejo a partir 
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dos controles que tern sobre o preso. FOUCAULT, da uma ideia desta realidade 

quando traz a seguinte informac;ao, "Sera conduzido ao Iugar da execuc;ao, em 

camisao, pes descalc;os e com a cabec;a coberta por urn veu negro; sera exposto, 

em urn cadafalso, enquanto o meirinho levara para o povo a sentenc;a condenat6ria 

e imediatamente executado."(FOUCAUL T, 2.005,p.16) 

2.2 Sistema Penitenciario Brasileiro 

AGOSTINI- 2002, sobre o sistema brasileiro, apresenta uma realidade, em 

que, a ideia de urn Sistema Penitenciario Nacional, tern de certa forma pouco tempo. 

Percebidos os primeiros passos neste sentido a partir de 1830, com o surgimento da 

ideia de urn 1. o C6digo Penal, no qual adotasse a pena de prisao, para diversos 

delitos. No entanto, efetivac;ao desta tendencia s6 veio a ocorrer em 1890, com a 

promulgac;ao do C6digo Penal, neste, a principal medida punitiva e a privac;ao da 

liberdade substituindo, inclusive, os castigos ffsicos que eram praticados ate entao. 

Percebe-se desta forma, aqui no Brasil, os mesmos elementos citados por 

CAMPESTRINI - 2002, com referencia a Europa. Nesta epoca, vigorava a ideia do 

trabalho prisional como elemento punitivo, e predominou ate 1937, ano em que 

passou manifestac;ao de especialistas na area do Sistema Penitenciario e tambem 

de juristas, no sentido de criar uma lei especffica para execuc;ao penal. De uma 

comissao formada por juristas tem-se naquela epoca a elaborac;ao do primeiro 

anteprojeto referente ao C6digo Penitenciario da Republica, o qual nao vigorou em 

func;ao da vigencia do Estado Novo em 1937. Tinha este c6digo algumas inovac;oes 

com relac;ao a execuc;ao penal tais como: previa que o objetivo das atividades 

produtivas era o ressarcimento dos custos da prisao e, tambem, como forma de 

readaptac;ao social dos condenados. 

Ja em 1951, verifica-se o surgimento da coordenac;ao da ONU no que se 

refere a doutrina relativa ao tratamento de presos, culminando com a aprovac;ao, 

durante o 1 o Congresso das Nac;oes Unidas sobre Prevenc;ao e Tratamento do 

Delinquente, Genebra - 1955, das Regras Mfnimas para o Tratamento de Presos. 

Observa-se que, o C6digo Penal de 1940; com alterac;oes feitas em 1977, 

1984 e 1989; continua em vigor ate hoje. Nele, a tendencia de usar a pena de prisao 
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como principal meio punitivo se acentuou. Assim, verifica-se que em torno de 300 

infragoes por ele previstas tern como pena a privagao da liberdade. E neste contexto 

que se tern a prisao como principal elemento a ser analisado no Sistema 

Penitenciario. Outro ponto, diz respeito a falta de articulagao das polfticas de 

tratamento penitenciario em todo o pafs, exemplificado pela situagao no Estado de 

Sao Paulo, citado por, AGOSTINI, que assevera, "Como exemplo, podemos citar o 

caso do Estado de Sao Paulo, maior parque prisional brasileiro, que s6 em 1979, 

com a criagao do COESPE - Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciarios do 

Estado - alcangou uma integragao significativa das praticas penais em suas 

instituigoes e instancias burocraticas". (AGOSTINI - 2002. p.17) 

A ocorrencia da sistematizagao e normalizagao do Sistema Penitenciario,no 

Brasil, se deu a partir da promulgagao da Lei de Execugoes Penais, LEP, de 1984, e, 

tambem, com as Regras Mfnimas para o Tratamento do Preso no Brasil, de 1994. 

Para entender os conceitos vigentes relatives aos estabelecimentos penais, 

tem-se as definigoes, citadas por AGOSTINI (2002, p.18): 

Penitenciarias -[sem grifo no original] unidades destinadas ao recolhimento de presos 
condenados a pena privativa de liberdade, em regime fechado ou semi-aberto. 
Presidios -[sem grifo no original] unidades de seguran9a maxima com capacidade para ate 
400 detentos destinadas ao recolhimento de presos provis6rios, que aguardam julgamento 
em regime fechado. 
Cadeias publicas -[sem grifo no original] unidades de seguran9a maxima com capacidade 
para ate 50 detentos, destinadas ao recolhimento de presos provis6rios, que aguardam 
julgamento em regime fechado. 
Colonias agrfcolas -[sem grifo no original] unidades de seguran9a media com capacidade 
para ate 300 detentos, destinadas ao recolhimento de presos condenados a pena privativa 
de liberdade em regime semi-aberto. 
Casas de albergados --[sem grifo no original] unidades de seguran9a mfnima com 
capacidade para ate 50 detentos destinadas aos presos que cumprem pena em regime 
aberto. 
Hospitais de custodiae tratamento psiquiatrico -{sem grifo no original] unidades penais 
destinadas a abrigar presos sob tratamento psiquiatrico ou ambulatorial. 
Centros de observat;ao -[sem grifo no original] unidades penais de regime fechado onde 
sao realizados os exames criminol6gicos para a Comissao tecnica de Classifica9ao de 
Presos. 

Sobre o regime de cumprimento de penas e a classificagao com relagao ao 

grau de seguranga, AGOSTINI (2002, p.18), reporta o seguinte: 

0 cumprimento da pena de prisao no Brasil estrutura-se a partir de tres regimes 
distintos, de acordo com o sistema de progressao criado na Europa no final do 
Seculo XIX (Cf. CARVALHO FILHO, 2002). 0 regime aberto, que abriga presos 
durante fins de semana e durante as noites, aplica-se a infrag6es cujas penas 
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sejam inferiores a quatro anos de reclusao. 0 regime semi-aberto, que abriga 
presos com eventuais possibilidades de trabalho externo ou nos arredores dos 
estabelecimentos penais, aplica-se as penas superiores a quatro anos e inferiores a 
oito anos. 0 regime fechado, a ser cumprido integralmente no interior dos 
estabelecimentos penais, aplica-se a penas superiores a oito anos de reclusao. 
Com exce~tao dos crimes classificados como hediondos, e prevista a progressao de 
regimes, do fechado em dire~tao ao aberto, a medida que o detente avan~ta no 
cumprimento de sua pena. Por fim, a classifica~tao quanto ao grau de seguran~ta de 
cada institui~tao relaciona-se tambem ao tipo de regime que esta abriga, sendo as 
de seguran~ta maxima, destinadas ao regime fechado, as de seguran~ta media 
destinadas ao regime semi-aberto e as de seguran~ta m fnima ao aberto. 

Outro ponto importante, e o entendimento de como os. diversos segmentos 

da Sociedade interagem na questao da execugao penal no Brasil. De acordo com 

LIMA - 2005, pode-se perceber neste cenario a participagao: do Departamento 

Penitenciario Nacional, DEPEN; do Secretario de Justiga do Estado; da 

Administragao Penitenciaria, dos departamentos de controle do sistema 

penitenciario; das corregedorias do sistema penitenciario; do Ministerio Publico; do 

Juizado de Execugao Penal e do Conselho Penitenciario. Verifica-se, ainda, neste 

conjunto, a participagao da sociedade dividida em dois grupos: 0 primeiro, de 

parentes e pessoas relacionadas aos apenados, que assistem o desenrolar dos 

acontecimentos num ritual de visitas, praticamente vivenciando a pena de seu 

conhecido, sao a plateia participants. 0 segundo grupo, e 0 da sociedade livre, 

fazendo o papel de plateia torcedora, na ansia de que o bern venga, acreditando que 

sua felicidade esta relacionada com a morte do vilao. 

Esta sociedade desempenha urn papel importante, pois, atua atraves do 

voto, na composigao dos cargos politicos de representantes, que podem interferir na 

polftica penitenciaria. E nela que residem as forgas necessarias para modificagao do 

atual quadro, com a manifestagao clara, do desejo de mudangas, na forma como e 

tratado o Sistema Penitenciario. 

LIMA-2005, apresenta a participagao de diversos segmentos da sociedade 

desempenhando papeis no cenario do Sistema Penitenciario, atraves de diagrama, 

figura 5, no qual se percebe o grande numero de atores, orbitando em torno do papel 

do protagonista, o preso. Tem-se uma estrutura que, em si, representa as condigoes 

adequadas de dar solugao, a todos os anseios referentes a problematica do sistema 

penitenciario, contudo, depende do maior ou menor grau de envolvimento de cada 

urn dos seus componentes, em desapegar-se de interesses pessoais, e interagir em 
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prol do resgate da condigao de cidadao livre, do protagonista. Ha que se lembrar 

que, e esta mesma sociedade, com seus valores, que esta produzindo urn 

contingente cada vez maier de exclufdos, assim, a mudan<;a na situagao carceraria 

passa tambem pela mudanga das condigoes gerais da sociedade. 

FIGURA 5- HIERARQUIA DOS ORGAOS E ATORES QUE PARTICIPAM DA EXECUCAO PENAL 
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2.3 Sistema Penitenciario Paranaense 

Consultando o site do Departamento Penitenciario do Estado do Parana, 

DEPEN, referente ao Sistema Penitenciario Paranaense, observa-se, a citagao de 

PRA - 2.002, em Hist6ria do Sistema Penitenciario do Estado do Parana: das 

Cadeias Publicas as Penitenciarias 1677 a 2004, com as seguintes informag6es: 

Desde o surgimento das Cadeias Publicas e da primeira Penitenciaria em 1909, a 
Secretaria de Estado dos Neg6cios do Interior, Justi<;a e lnstrugao Publica e a 
Chefatura de Polfcia eram os 6rgaos responsaveis pelas Cadeias e Penitenciaria do 
Estado. Essa subordinagao direta a Chefatura de Polfcia durou ate a criagao do 
Departamento de Estabelecimentos Penais do Estado - DEPE, atraves da Lei 1767 
de 17 de fevereiro de 1954, sendo designado como Diretor-Geral o Dr. Jose Muniz 
de Figueiredo, que desde 1951 estava a frente das obras de conclusao da 
Penitenciaria Central do Estado, e acumulando a Diregao da Penitenciaria do 
Estado (Ahu) e da Prisao de Mulheres da Rua Barao do Rio Branco." 

A partir de 9 de julho de 1962, atraves do Decreto 4615, e criada a Secretaria da Seguran9a 
Publica, passando o DEPE a subordinar-se a mesma, e a responsabilizar-se pelas 
penitenciarias, pris6es, escolas de recuperactao, colonias, sanat6rios e manicomios penais. 
Somente em 1971, em virtude do disposto no artigo 150 da Emenda Constitucional 3 de 
29/05/1971 e do Decreto 698 de 19/08/1971, o DEPE volta a jurisdi9ao da Secretaria do 
Interior e Justi9a. 

A denomina9ao DEPE durou ate 1975, quando passa a chamar-se Coordena9ao do 
Sistema Penitenciario - COOSIPE, que seria novamente modificada em 1987, dentro da 
nova regulamentactao da Secretaria de Estado da Justi9a, passando a denominar-se 
Departamento Penitenciario - DEPEN. 

A atual denomina9ao ocorreu atraves do Decreto 609, de 23 de julho de 1991, pelo qual o 
Secretario de Estado da Justi9a e da Cidadania, Dr. Edson Luiz Vidal Pinto, visando 
reorganizar a Secretaria e seus 6rgaos, aprova o novo Regimento lnterno do DEPEN, 
passando a chamar-se Departamento Penitenciario do Estado do Parana - DEPEN. Tal 
situa9ao perdurou ate 2000, quando o DEPEN passou a caracterizar-se como Unidade de 
execu9ao da Secretaria de Estado da Seguran9a, da Justi9a e da Cidadania - SESJ, que 
tern sob sua responsabilidade a coordena9ao do Sistema Penitenciario do Parana. 

Competencias: 

• supervisionar, coordenar e inspecionar os estabelecimentos penais, Escola Penitenciaria 
e patronatos; 
• fazer cumprir as disposi96es da Lei de Execu9ao Penal, responsabilizando-se pela 
custodia, seguran9a e assistencia tanto dos internos quanto dos egressos do Sistema 
Penitenciario; 
• oferecer assistencia jurfdica, psicol6gica, social, medica, odontol6gica, religiosa e 
material, alem de desenvolver a reintegra9ao social por meio da educa9ao formal. 
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0 DEPEN do Parana e responsavel pela custodia dos internos referidos na lei 

de execuc;oes penais atraves de supervisao e coordenac;ao das unidades penais. 

Atualmente passa por urn processo de expansao que ampliara sua estrutura com a 

colocac;ao em operac;ao de novas unidades penais. Verifica-se que atualmente e 

organizado conforme observado nos quadros 1 e 2 a seguir: 

QUADRO 1 - ESTRUTURA DA ADMINISTRA<;AO DEPEN PARANAENSE 

Nfvel de Coordena<!ao 
• Coordenador Geral do DEPEN: 
• Coordenador Assistente do Depen: 
• Diretora Administrativa: 
• Secretaria de Gabinete: 

Nfvel de Atua<!ao Instrumental 
• Grupo Auxiliar Administrativo (GAA): 
• Grupo Auxiliar de Recursos Humanos (GARH): 
• Grupo Auxiliar Or<!amentario Financeiro (GAOF): 
• Grupo Auxiliar de Planejamento (GAP): 
• Escola Penitenciaria do Parana (ESPEN): 

Nfvel de Execu<!ao 

• Divisao de Servi<!OS Tecnicos (DIST): 
• Divisao de Engenharia e Manuten<!ao (DIEM): 
• Divisao de Produ<!ao (DIPRO): 
• Divisao Jurfdica (DIJUR): 
• Divisao de Informatica: 

FONTE: DEPEN disponfvel em, http://www.pr.qov.br/depen/num perfilcriminal.shtml 
acesso junho 2006 

continua 

QUADRO 2 - EST ABELECIMENTOS PENAIS 

NOME DO ESTABELECIMENTO 
Casa de Custodia de Curitiba - CCC 
Casa de Custodia de Londrina - CCL 
Centro de Observa<!ao Criminologica e Triagem - COT 
Colonia Penal Agricola do Parana- CPA 
Complexo Medico Penal - CMP 
Regime Semi-Aberto Penitenciaria Waldemar Teodoro de Ponta 
Grossa- RAPG 
Patronato Penitenciario do Parana- PATR 
Patronato Penitenciario de Londrina - PLDA 
Penitenciaria Central do Estado - PCE 



conclusao 

QUADRO 2- ESTABELECIMENTOS PENAIS 

NOME DO ESTABELECIMENTO 
Penitenciaria Feminina do Parana - PFP 
Penitenciaria Feminina de Regime Semi-Aberto do Parana- PFA 
Penitenciaria Estadual de Londrina- PEL 
Penitericiarla Estadual de Marlnga - PEM 
Penitenciaria Industrial de Guarapuava - PIG 
Penitenciaria Industrial de Cascavel- PIC 
Penitenciaria Estadual de Pjraquara -PEP 
Penitenciaria Estadual de Foz do lgua<;u - PEF 
Prisao Provls6ria de Curmba - PPC 
Penitenciaria Estadual de Penta Grossa - PEPG 
Centro de Deten<;ao Provis6ria de Sao Jose dos Pinhais 

FONTE: DEPEN disponivel em, http://www.pr.qov.br/depen/num perfilcriminal.shtml 
acesso junho 2006 
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Com relagao a outras instituigoes, observa-se a participac;ao do Ministerio 

Publico, do Conselho Penitenciario, da Pastoral Carceraria, da Policia Civil e do 

Poder Judiciario. 0 detalhamento em relac;ao a estrutura do DEPEN, decorre do fato 

desta estar diretamente relacionada ao problema analisado no presente estudo. A 

partir da constatagao da responsabilidade, da Policia Militar, em fazer a seguranca 

dos estabelecimentos penais. 

Sobre a populagao carceraria sao apresentados, pelo DEPEN, dados 

referentes a populagao carceraria. Verifica-se que a maioria da populagao e de 

pessoas jovens ate 30 a nos, 58,15%, quadro 3 e grafico 1. 

QUADRO 3- EVOLUCAO POR FAIXA ETARIA POPULACAO CARCERARIA 2001 - 2005 

~::,-,-"\\'-~['" · · 2oth: --~ ~~~ 2"oo·~ · r• z·oea If zo.o4"""' · zoos. ; 
·. y, - ''ci ·: -~~ .N,o""" · fi!,Oo\t 1 ;, tif.:o '" · > · N,O '' •- ' .:·• 1"!,0 ; 

19 a 25 ahos ".1.4!1.0 •.. 2270 2.31. 2775 29.12 
26 a 3Q ai:los i639 1.865. 

1413 . 1772 1866 21.25 2242 . 
41. "' 50 a nos- _ .. - 6 -::u; 753: 946 94.7 929 

. 51. a 6Q anas . . __::_ 206 :J.;-97 2!1.5 272 265 
41 59 47 74 ·93 

FONTE: DEPEN disponivel em, http://www.pr.qov.br/depen/num perfilcriminal.shtml 
acesso junho 2006 



GRAFICO 1 - EVOLUCAO POR FAIXA ETARIA POPULACAO CARCERARIA 2001 - 2005 

26,67% 

FONTE: DEPEN disponivel em, http://www.pr.gov.br/depen/num perfilcriminal.shtml 
acesso junho 2006 
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Percebe-se que quanta aos tipos de delitos destacam-se, em evoluc;ao, os 

pontos percentuais relatives aos ilfcitos relacionados: ao trafico de drogas, com 

acrescimo de 172,3 %; ao roubo, com acrescimo de 79, 1 % e a receptac;ao, com 

acrescimo de 86.7 %. Percentuais estes em relac;ao ao ano de 2.001, quadro 4 e 

quadro 5. 

QUADRO 4 - EVOLUCAO POR TIPO DE DELITO POPULACAO CARCERARIA 2001 - 2005 

CQDJ:GO z ·uu1 ZOU2 2003 
.&P0:5 U"" OOIR.:J:ME ...,.....,_ ·N.O N.O N.<> 

'TR.A.FICO DE ENTORPECENTES 12 559 897 :1.198 

USO DE E NTORPECENTES 16 201 244 297 

I-I OM ICfDIO/Atent. Contra y ida 12:1. :1.070 :1.339 :1.342 
LESOES CORPORAlS 129 234 240 250 

SEQUESTRO E cARC. PRIVADO 148 63 60 49 
FURTU_ 1:::>5 :1.202 1524 1556 
ROLIBu 1:::>7 :1.8;.<2 2424 :..:817 

LATROCfNIO (Paragr. 30) 157 486 543 548 

"'" 0::" • ~ ... .....__~. ....0:: ......... 
MORTE :1.58 S:1. 70 65 

EXTORsAO MED. SEQUESTRO 159 45 42 27 

ESTELIONATO :1.7:1. :Le-o 16S :I.SS 
HECEPTA9"0 180 98 :1.6:1. 170 
ESTUPRO 213 356 438 395 
, ............ ~ .. = ........... ..._...._ ...._ ...... C>C 

SEXUAL 2:1.4 :1.99 232 236 
COD. PENAL OUTROS -- -- 793 1008 :1.:1.:1.4 

FONTE: DEPEN disponivel em, http://www.pr.gov.br/depen/num perfilcriminal.shtml 
acesso junho 2006 

2004 zuoo 
N.O N.O 

1403 1522 

233 228 

:1.390 :1.628 

222 274 

60 58 
1:538 1609 
31:1.8 3282 

722 730 

59 .,..,. 
37 43 

135 187 
:1.39 :1.83 

40:5 43:1. 
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QUADRO 5 - EVOLUCAO POR TIPO DE DE LITO EM PERCENTUAIS RELA TIVOS A 2001 

CODJ:GO 2001 2002 2003 
TJ:POS DE CRIME Art:. 'YO 'YO 'YO 

TRAFICO DE ENTORPECENTES :12 0 , 0 60,5 :1:14,~ 

USO DE ENTOR.PECENTES :16 0,0 2:1,4 47, 8 

HOMICIDIO/Atent, Contra Yida :12:1 0,0 25,:1. 25,4 

LESOES CORPORAlS :129 0,0 2-t> 6,8 

SEQUESTRO E cAAC. PR.IVADO :148 0 , 0 -4,8 -22,2 

!FUR.TO :1.55 0,0 26,8 29,::> 

R.OUBO :157 0,0 32,3 53,8 

LATROCINIO (Paragr. 30) :1::07 0,0 l.l.,7 :12, 8 

I"'" I: X , ~U.AL..lo .... 11: LA. 

MORTE :158 0,0 37,3 27,5 

EXTORsAO MED. SEQUESTRO 159 o.o -6,7 -40,0 

IESTCLIONATO :171 o,o :1,6 :1.2,1 

RECEPTA">AO :LBO 0,0 64,3 7".3,5 

ESTUPRO 2:1.3 0,0 23,0 :1:1,0 
~~ TOC >.AJ "'"'- ,-. o ... u~c ~~~c 

SEXUAL 214 0,0 16,6 18,6 

COD. PENAL OUTROS ----- 0,0 27,:1. 40,5 

FONTE: DEPEN disponivel em, http://www.pr.qov.br/depen/num perfilcriminal.shtml 
acesso junho 2006 

2004 2005 
q.t) 'YO 

:15:1,0 :172,~ 

:15,9 :13,4 

29,9 52,:1 

- ::>,:1. :17,:1. 

-4. 8 -7,9 

28,0 33, 9 

70,2 79,:1. 

48,6 50,2 

:15,7 5:1,0 

-17,8 -4,4 

-18,2 :13,3 
41,8 86,7 

:13,8 :2:1,:1 

3:1,2 34, 7 

49,4 93,3 
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Apresentam-se outros dados, como os relativos a procedencia dos 

apenados, em que se nota a composi<;ao de 64,6 %, originaria de cidades do interior 

do estado e de sua area rural, com um baixo lndice de escolaridade, sendo que, 

75,07% dos apenados, nao tem o 1.0 grau completo, grafico 2 e grafico 3. 

GRAFICO 2- PROCEDENCIA DOS APENADOS 
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FONTE: DEPEN disponivel em, http://www.pr.qov.br/depen/num perfilcriminal.shtml 
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Com relagao a caracterizagao racial, um dado significative e que 74,93% sao 

brancos, conforme observado no grafico 4. 

GRAFICO 4- COMPOSICAO DA POPULACAO POR FAIXA RACIAL 

0.24% 

FONTE: DEPEN disponivel em, http://www.pr.qov.br/depen/num perfilcriminal.shtml 
acesso junho 2006 
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Em resumo, basicamente, a populagao de apenados e jovem, oriunda do 

interior do estado,com pouca instrugao e de maioria branca. Com expressivo 

aumento de envolvimento com o tnifico de drogas. 

2.4. 0 Sistema de Policiamento de Guarda 

Dentro do sistema penitenciario, observa-se que a evolugao da atividades de 

guarda do custodiados do Estado, sempre esteve ligada as milfcias estaduais, 

assim, consultando o Batalhao de Polfcia de Guarda da Polfcia Militar do Estado do 

Parana, verifica-se que a hist6ria desta organizagao se confunde com a do Sistema 

Prisional Paranaense. 

Em 1821, ainda durante o Imperio Portugues, os presos foram transferidos e 

alojados nas instalag6es de urn antigo asilo para pessoas dementes, nessa ocasiao, 

a guarda dos presos ocupou as instalag6es de urn hospital maternidade, que havia 

sido desativado. Os sentenciados da Justiga, quando o Parana integrava a Provincia 

de Sao Paulo, cumpriam suas penas em instalag6es existentes no proprio 

aquartelamento do entao Corpo Policial. A guarda, entao, passou a denominar-se 

Destacamento da Milfcia Estadual, que tinha por encargo a Manutengao da 

Seguranga e Vigilancia da Populagao Carceraria. A Unidade, portanto, nao sofreu 

significativas mudangas hist6ricas, exceto quanto ao efetivo do contingents, que foi 

sendo ampliado, dado ao constante aumento da populagao carceraria. Em 27 Out 

1964, da hist6ria recente, o Governo do Estado do Parana, baixou o Decreto n° 

16.316, criando o Corpo de Polfcia de Estabelecimentos Penais (CPEP). Em fungao 

da Reorganizagao das Polfcias Militares do Brasil, atraves da lnspetoria-Geral das 

Polfcias Militares (IGPM), o Governo do Estado baixou a Lei de Organizagao Basica 

da Polfcia Militar (LOB/PMPR) n° 6.774, de 08 Jan 76. Com esta Lei, a Unidade 

CPEP passou a denominar-se Batalhao de Polfcia de Guarda- BPGd. E estruturado 

em: nucleo com elementos de comando e servigos; duas companhias de polfcia 

militar e duas companhias de polfcia de guarda. 

Consultando o setor de planejamento do BPGd, sobre a missao e atividades 

desenvolvidas pela OPM, observa-se que elas podem ser descritas, a partir de uma 
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analise sistemica da legisla<;ao que embasa a execu<;ao das atividades do BPGd, 

verifica-se que a Constitui<;ao Federal trata do tema da seguinte forma: 

"Art. 144 - A seguran~a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e 
exercida para a preserva~ao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do 
patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 

V - policias militares ... 

§ 5° - As policias militares cabem a pollcia ostensiva e a preserva~ao da ordem publica ... " 

0 Decreta N° 88.777, de 30 de setembro de 1983, R-200, traz em seu Art. 
2°, item 27, a seguinte informa<;ao: 

"27 - Policiamento Ostensivo - A~ao policial em cujo emprego ... 

Sao considerados tipos desse policiamento a cargo das Pollcias Militares, ressalvadas as 
miss6es peculiares das FFAA, os seguintes: 

- de seguran~a externa dos estabelecimentos penais do Estado; 

- outros, fixados em legisla~ao da Unidade Federativa." 

Ja a lei Lei n.0 6.774 de 08 Jan 76- Lei de Organiza<;ao Basica- LOB, em 
seu Art. 37, VI, diz: 

"Batalhao (Cia e Pel) de Pollcia de Guarda (BPGd, Cia Pgd e Pel Pgd): encarregado do 
policiamento ostensivo normal, visando a guarda e seguran~a de estabelecimentos 
publicos, em particular, a sede dos poderes publicos Estaduais, a residencia dos chefes 
desses poderes e a de personalidades nacionais e estrangeiras, presidios e outros 
estabelecimentos penais, bern como a fiscalizagao fazendaria." 

Oaf decorrem, as missoes a serem cumpridas pelo batalhao que atualmente, 

em resumo, desenvolve as seguintes atividades: 

• GUARDA E SEGURANQA DE 

ESTABELECIMENTOS PENAIS; 

• A GUARDA E A SEGURANQA 

PUBLICOS, EM PARTICULAR, A 

PUBLICOS ESTADUAIS; 

PRESIDIOS E OUTROS 

DE ESTABELECIMENTOS 

SEDE DOS PODERES 

• A ESCOL TA DE PRESOS, MEDIANTE REQUISIQAO DO 

PODER JUDICIARIO 

Constata-se que a organiza<;ao trabalha com aproximadamente 65% do 

efetivo previsto no Quadro Organizacional, este ja inadequado para as atividades em 

desenvolvimento. Observa-se tambem que, no aspecto comportamental, segundo 

informa o Setor de Justi<;a e Disciplina da Unidade, esta organiza<;ao situa-se dentro 
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de bons padr6es, sendo que, mais de 85% do efetivo esta classificado dentro do 

comportamento igual ou superior a BOM. 

Verifica-se que a organiza<;ao nao possui instala<;6es fisicas pr6prias, sendo 

que, a maioria das instala<;6es em que estao alojados pertencem a Secretaria de 

Estado da Justi<;a e da Cidadania. Alem destas, determinadas fra<;6es de tropa 

estao em instala<;6es cedidas por outros 6rgaos tais como: lnstituto de A<;ao Social 

do Parana, Forum criminal, Tribunal do Juri, Policia Civil, entre outros. As atividades 

de ensino e instru<;ao sao ministradas normalmente de forma intercalada entre os 

turnos de servi<;o. 

Dentro das atividades operacionais que desenvolve estao: a seguran<;a 

ffsica das instala<;6es, onde possui fra<;6es de tropa; atividade de sentinela nos 

postos existentes, nas unidades penais do Sistema Penitenciario e outras correlatas; 

escolta de reclusos e, eventualmente, apoio a atividades planejadas pelo Comando 

do Policiamento da Capital, como Futebol e shows. Desenvolve, ainda, opera<;6es 

do tipo "bate grade", visando apoiar os agentes penitenciarios dos estabelecimentos 

prisionais e penais, do Sistema Penitenciario, bern como, educadores do lnstituto de 

A<;ao Social do Parana, nas organiza<;6es sob sua responsabilidade. 0 servi<;o diario 

da Unidade, tambem registra a contagem diaria dos internos nas unidades penais, 

em estreito relacionamento com as chefias e dire<;6es de cada 6rgao. 

Na atividade especifica de seguran<;a ffsica do complexo penitenciario, sao 

utilizados como refor<;o, o policiamento com caes, pertencentes ao "Canil dos 

Guardi6es" da Unidade. 

Verificando a estrutura organizacional do batalhao, observa-se que este 

funciona da seguinte maneira. As atividades de: comando; gerenciamento de 

recursos; atividades de inteligencia; planejamento; logistica e comunica<;ao social; 

sao desenvolvidas pelo Comando e Estado-Maior do BPGd, em todas as areas de 

responsabilidades do Batalhao, com auxilio do Pelotao de Comando e Servi<;os. 

Estes efetivos, tern sede no bairro do Ahu, onde tambem desenvolve-se, atualmente 

o Curso de Forma<;ao de Soldados I 2.006. Para cumprimento da missao e 

desdobrado em 4 companhias, conforme figura 6: 
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FIGURA 6- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

CMDO~I 

I EM I SUB CMDO 1 I 

l 
I" CIA PM 

AHU I 2" CIA PM 
PDI.AQUAB.A 

I" CIA fful 
QBAB.RAS 

2" CIA PGd 

PDI.A~AB.A 
PCS I AmJ 

FONTE: P/3 - BPGd - 2006 

Em relaqao as atribuiqoes de cada fraqao de tropa, observa-se que elas sao 
estabelecidas conforme a seguinte descriqao: 

I. a Companhia de Polfcia Militar, e responsavel pelas seguintes atividades: 

• Guarda externa da Casa de Custodia de Curitiba (CCC); 

• Guarda externa da Prisao Provisoria de Curitiba (PPC); 

• Guarda externa do Centro de Observaqao Criminologica e Triagem 
(COCT); 

• Apoio a lnstruqao do alunos da Guarda Mirim; 

• Seguranqa do Patronato Penitenciario; 

• Seguranqa ao Centro lntegrado de Atendimento ao Adolescents 
lnfrator (CIAADI); 

• Seguranqa do Forum de Execuqoes Penais (FEP) e Corregedoria dos 
Presidios. 

2.a Companhia de Polfcia Militar, e responsavel pelas seguintes atividades: 

• Guarda interna da Penitenciaria Central do Estado (PCE); 

• Guarda e Escoltas de lnternos de todo o Complexo Prisional sob 
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responsabilidade do BPGd; 

• Seguran9a do Forum Criminal. 

• Seguran9a do Tribunal do Juri. 

I. a Companhia de Polfcia de Guarda, e responsavel pelas seguintes atividades: 

• Guarda externa do Complexo Medico Penal (CMP). 

• Guarda externa do Centro de Deten9ao Provis6ria de Sao Jose dos 
Pinhais(CDP ....: Sao Jose). 

2.a Companhia de Polfcia de Guarda, e responsavel pelas seguintes atividades: 

• Guarda externa da Penitenciaria Central do Estado (PCE); 

• Guarda externa da Penitenciaria Estadual de Piraquara (PEP); 

• Guarda externa da Penitenciaria Feminina do Parana (PFP); 

• Policiamento Ostensivo externo no Centro de Triagem- Unidade II 
(COT II), da polfcia Civil; 

• Policiamento Ostensivo externo na Colonia Penal Agricola (CPA); 

• Guarda externa do Educandario Sao Francisco (ESF). 
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3 PROBLEMATICA DO SISTEMA PENITENCIARIO 

3.1 Articulac;ao do Crime Organizado 

Ao Iongo dos ultimos anos, percebeu-se o surgimento de urn novo 

componente na problematica do Sistema Penitenciario, a organizagao de facgoes 

criminosas dentro das unidades prisionais. A respeito disto, existem materias 

jornalfsticas, veiculadas em revistas de circulagao nacional, nas quais se pode 

vislumbrar melhor este fenomeno, trazendo a luz interessantes aspectos da 

evolugao do crime organizado no Brasil. 

lnicialmente, contata-se o trabalho do jornalista Carlos Amorim, AMORIM -

2005, que em extenso trabalho de mais de uma decada de pesquisas sabre o tema, 

reuniu farto material referente a organizagoes criminosas, sua origem e estrutura de 

funcionamento. Concentra-se mais na analise das facgoes originarias do Rio de 

Janeiro. Sintetizando os assuntos abordados, pode-se afirmar que, na visao do 

autor, a atividade ilegal atinge todas as estruturas da sociedade, da comunidade 

simples aos poderes da Republica, sendo que, o pals urn mercado privilegiado do 

crime organizado. Que as operagoes relacionadas ao crime organizado envolvendo 

contrabando de armas, trafico de drogas e operagoes de lavagem de dinheiro, sao 

as mais rentaveis do mundo. lndicando estatfsticas policiais, cita a presenga de 

cocafna e crak em 70% dos crimes violentos, afirmando o estabelecimento de uma 

"cultura do crime e do terror'' numa ampla camada da populagao jovem do Brasil. 

Aponta entre outros fatores a extrema desigualdade social como componente 

importante na construgao do quadro de violencia vivido no pafs. Registra urn erro de 

interpretagao em relagao a trabalhos anteriores nos quais acreditava que o trafico de 

drogas aumentaria a simbiose com referencia as comunidades pobres, fungao que a 

nova geragao que comanda o trafico acreditar mais no terror puro do que na 

cooperagao. Refere-se a estudo da ONU no qual consta que a movimentagao do 

trafico gira em torno de 600 a 800 bilhoes de d61ares.Faz alusao ao fato que, 

indiretamente, muitas pessoas ditas serias e cidadaos de bern podem ajudar na 

movimentagao e aplicagao do dinheiro ilegal, a partir da alta rentabilidade oferecida 

em certos parafsos fiscais ou em neg6cios com expressivos Iueras, bern acima da 

media que podem ser fruto da lavagem de dinheiro. Observa que na pratica o 
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governo continua a ver o problema do trafico como uma simples questao policial, 

quando a seu ver e uma questao de sobrevivencia e de soberania. Sabre facgoes 

criminosas, cita o Comando Vermelho como a mais antiga facgao com estruturagao 

empresarial referindo-se a grupos anteriores que tinham organizagoes num modelo 

de estrutura familiar. Refere-se a origem desta facgao a aproximagao de criminosos 

comuns com presos politicos que deram ao grupo fundador elementos essenciais 

relativos a organizagao, doutrina, conhecimentos de estrategia, valores em torno dos 

quais se aliar, lembrando que a questao nao era se os integrantes tinham ou nao 

valores e sim que esse era o diferencial que reuniu a massa carceraria, tal fato 

aconteceu no presfdio de llha Grande e foi marcado pela ascensao ao poder do 

Comando Vermelho, CV, em 17 de Setembro de 1979, num epis6dio como noite de 

Sao Bartolomeu. Trinta presos de uma facgao rival foram mortos por integrantes do 

Comando Vermelho. Refere-se a uma possfvel associagao entre o Comando 

Vermelho e uma facgao de Sao Paulo, o Primeiro Comando da Capital, PCC, para 

unificar as operagoes de trafico em todo pafs e fazer frente a outras facgoes 

criminosas como a Amigos dos Amigos, ADA, e Terceiro Comando, 3C. 

3.2 Facc;oes Criminosas 

A respeito de outras facgoes, sabe-se que o PCC surgiu quase por 

casualidade, num campeonato de futebol, com times articulados pelos presos. Ap6s 

urn confronto entre grupos rivais que resultou em morte, os fundadores resolveram 

fazer urn pacta de urn proteger o outro. Assim nasceu o PCC. 

Como se percebe, os motivos que levam a pratica dos ilfcitos no pafs, 

podem estar ligados: ao distanciamento, da maioria da populagao, dos beneffcios 

sociais que poderiam ser proporcionados por uma sociedade rica e pujante, como a 

brasileira; da falta de distribuigao de renda, das condigoes economicas, e de 

educagao, que tern levado o pafs a enfrentar as mazelas sociais que tanto afligem a 

populagao; e, tambem, ao desregramento desta sociedade, observado na crescenta 

inversao de valores. 0 universo de pessoas que praticam ilfcitos se modificou, 

organizando-se. Assim, cada vez mais as facgoes representam o brago armada do 

crime, tentando formar pequenos exercitos, com estrategias, sistemas de informagao 
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e dinheiro para desenvolver operagoes, alem de estruturas legalizadas para fornecer 

suporte jurfdico e financeiro, fatos demonstrados na propria analise da estruturagao 

destas facgoes. Desta forma, em determinado momenta, o Estado pode pensar, 

tambem, em meios de superar ou resolver esta dificuldade, que fagam frente ao 

quadro apresentado, analisando-o do ponto de vista militar, optando por uma 

solugao racional e tecnica para o problema. 

E evidente que o Estado, para fazer frente a esta realidade, precisa estar 

coeso e bern articulado; com os diversos segmentos que atuam na Seguranga 

Publica, do qual o Sistema Penitenciario pode ser visto como urn subsistema, agindo 

integradamente. Encontramos, assim, o papel da Polfcia Militar, e 

consequentemente, do Batalhao de Polfcia de Guarda neste cenario, pois, deve 

estar em condig6es de agir inclusive quando os demais 6rgaos exaurirem suas 

condigoes. Quando analisamos toda a situagao, lembramos que o Estado e detentor 

do monop61io do uso da forga, sendo que, no quadro apresentado, esta definigao 

parece carente de credibilidade. Pela forma com que se articulam as facgoes 

criminosas e pelas ag6es praticadas, passam uma ideia, a sociedade, de falencia do 

Estado. Sun Tzu, TZU- Sec 6 A.C., em A arte da guerra, para citar urn dos autores 

supostamente lidos, por urn lfder de facgao criminosa, sobre o sucesso em uma 

agao belica, ensina a dividir as tropas, mas manter a unidade de comando, 

adaptando-se continuamente ao terreno, tal como a agua. Seguindo esta linha, 

podemos vislumbrar caminhos para enfrentamento e modificagao da realidade 

apresentada. As materias apresentadas tornam clara a nogao de que a sociedade 

deve ter mecanismos diferentes pra o enfrentamento da questao da violencia. 

Num primeiro caso, voltados a uma polftica de inclusao social, que permita o 

acesso da populagao carente: aos beneffcios que podem ser propiciados pela 

melhor distribuigao de renda; a urn atendimento a saude com qualidade; atividades 

de lazer para integragao com a familia; e, fundamentalmente, o acesso a educagao. 

Dando atendimento aos anseios de contingente imenso de exclufdos, que, em 

determinadas circunstancias pode vir a praticar ilfcitos, ficando a meres de pessoas 

pouco interessadas em seus problemas e que via de regra procuram tirar proveito, 

tambem, da condigao de apenados, destes exclufdos. 

Num segundo caso, mecanismos voltados ao enfrentamento de grupos 
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organizados; voltados a pratica de ilfcitos e submissao da sociedade a interesses 

pessoais; atraves da penetragao nas estruturas do poder formal do Estado e da 

criagao de estruturas paralelas; que deem atendimento as necessidades basicas da 

populagao mantendo-a cativa; para tal arregimentando aos seus integrantes 

pessoas avessas ao Bern Comum, e ou, componentes da populagao de exclufdos, 

mais expostos, as condig6es de desregramento da sociedade. 

3.3 Crise no Sistema Penitenciario 

Sobre a crise no Sistema Penitenciario Brasileiro, encontram-se diversos 

documentos disponfveis na mfdia. Como urn apanhado abrangente pode-se verificar 

o artigo de uma conceituada organizagao nao governamental, que segundo a propria 

empresa, atua em mais de setenta pafses, na area dos direitos humanos. Trata-se 

da Human Rights Watch que apresenta o seguinte posicionamento: 

A grave superlota~tao e talvez o mais basico e cronico problema afligindo o sistema penal 
brasileiro. Ha mais de uma decada, autoridades prisionais do Brasil estimaram que o pafs 
necessitava de 50.934 novas vagas para acomodar a popula~tao carceraria existente.(58) 
Desde entao, embora alguns esfor~tos tenham sido feitos para resolver o problema, a 
disparidade entre a capacidade instalada e o numero atual de presos tern apenas piorado. 
Ate o ano de 1997, com o crescimento do numero de presos, o deficit na capacidade 
instalada dos presfdios era oficialmente estimada em 96.01 0.(59) Em outras palavras, para 
cada vaga nos presidios havia 2,3 presos. 

A capacidade real de uma prisao e diffcil de ser objetivamente estimada e como resultado 
disso, e facil de ser manipulada.(60) Mas nao resta duvida que quase todos os 
estabelecimentos prisionais brasileiros estao superlotados. Como todos os administradores 
prisionais sabem, prisoes superlotadas sao extremamente perigosas: aumentam as tensoes 
elevando a violencia entre os presos, tentativas de fuga e ataques aos guardas. Nao e 
surpresa que uma parcela significativa dos incidentes de rebelioes, greves de tome e outras 
formas de protesto nos estabelecimentos prisionais do pafs sejam diretamente atribuldos a 
superlota~tao. Em muitos casos, particularmente no estado de Sao Paulo, em 1997, os 
presos amotinados simplesmente demandaram que fossem transferidos para 
estabelecimentos menos lotados, querendo deixar urn distrito policial apertado para uma 
penitenciaria mais espa~tosa. 

Se os numeros dos ultimos anos servirem como indica~tao, a popula~tao carceraria do Brasil 
continuara a crescer e, mais provavelmente, superara a expansao da capacidade prisional. 
0 deficit na capacidade instalada cresceu 27% entre 1995 e 1997, enquanto a capacidade 
total dos presidios cresceu apenas 8,1% durante o mesmo perlodo.(61) 

A Mandados lncumpridos 
A falta de vagas nas prisoes e particularmente dramatica quando considera-se o enorme 
numero de acusados que livraram-se de cumprir suas penas, deixando essas penas 
pendentes. 0 Ministerio da Justi~ta estimou, em 1994, que havia 275.000 mandados 
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incumpridos, significativamente mais do que o numero de presos detidos.(62) Apenas em 
Brasilia, o Ministerio Publico anunciou, neste ano, que dos 15.077 mandados de prisao 
foram autorizados em sua jurisdi<;ao nos ultimos tres anos, somente urn ter<;o foi de fato 
cumprido. Os acusados nos demais casas continuam foragidos.(63) Obviamente, caso 
esses acusados fossem repentinamente encontrados e presos, as prisoes explodiriam. 

No entanto, o numero real de foragidos e diffcil de estimar pais os dados estaduais e 
federais incluem varias penas para urn s6 acusado, acusados que ja morreram e casas em 
que o crime ja prescreveu. Uma especialista em presidios aconselhou que, no minima, "o 
numero atual deveria ser dividido por cinco" para poder levar esses fatores em 
considera<;ao.(64) Mesmo assim, o numero de detentos adicionais que essas senten<;as 
representam pode ser urn peso significativo sabre o ja sobrecarregado sistema penal. 

Deten<;ao Antes do Julgamento 
Urn fator importante que contribui para a superlota<;ao dos presidios brasileiros e o 
confinamento de presos nao condenados, cerca de urn ter<;o da popula<;ao carceraria.(65) 
Como essas pessoas nao foram condenadas por crime algum sao presumidos inocentes 
pela lei e uma por<;ao dela sera de fato absolvida pelos crimes dos quais e acusada sem 
levar em considera<;ao o tempo que passaram em confinamento. 

Segundo as normas internacionais de direitos humanos, acusados deveriam ser soltos 
enquanto o julgamento estiver pendente. Seguindo esse principia, o Artigo 9(3) do Pacta 
lnternacional dos Direitos Civil e Politicos reza que: "a prisao preventiva de pessoas que 
aguardam julgamento nao devera constituir a regra geral, mas a soltura podera estar 
condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questao a 
audiencia e a todos os atos do processo, se necessaria for, para a execu<;ao da 
senten<;a".(66) Ao interpretar essa provisao, o Comite de Direitos Humanos das Na<;oes 
Unidas determinou que a deten<;ao antes do julgamento deveria ser usada apenas quando 
for legal, razoavel e necessaria. A necessidade e definida estritamente como: "para prevenir 
fuga, interferencia com as provas da recorrencia do crime" ou "quando a pessoa em 
questao constituir uma amea<;a clara e seria a sociedade que nao pode ser contida de outra 
maneira"(67) Estabelecer urn criteria relevante para determinar a necessidade ou nao 
depende da determina<;ao individual. 

Deten<;ao antes do julgamento no Brasil nao e sempre ordenada conforme essas normas 
exatas; de fato, muitos acusados de crimes nao tern sequer o direito a liberdade sob fian<;a. 
A Lei de Crimes Hediondos, aprovada em 1990, impede que juizes concedam liberdade sob 
o pagamento de fian<;a para uma serie de crimes, como homicfdio, estupro e assalto a mao 
armada.(68) 

Somando-se aos efeitos do uso excessivo da prisao preventiva ou temporaria estao os 
demorados processos criminais, durante os quais o acusado permanece encarcerado. 0 
tempo media dos processos penais parece variar significativamente de estado para estado 
no Brasil. Nao nos foi posslvel obter dados estatfsticos a esse respeito, mas nossas visitas 
as prisoes foi suficiente para constatar que alguns presos nao condenados estao confinados 
ha anos. 0 problema parece ser particularmente mais grave no norte e nordeste do pals. No 
presidio de Campina Grande no estado da Parafba, encontramos urn preso que ainda nao 
fora julgado mas estava preso ha tres anos e nove meses. Em Natal, falamos com urn outro 
preso que ficara detido por dais anos e quatro meses sem uma decisao sabre seu caso. Em 
Manaus, varios presos ficaram detidos por varios anos sem julgamento ate que uma 
rebeliao chamou a aten<;ao para o problema. Mesmo sem numeros concretos sabre o prazo 
media dos processos judiciais, e clara que, como urn membra do Conselho Nacional de 
Polltica Criminal e Penitenciaria explicou, o elevado numero de presos sem condena<;ao no 
Brasil e "uma prova da morosidade da justi<;a".(69) 

Alem de manifestarem sua preferencia pela liberdade sob fian<;a, as normas internacionais 
de direitos humanos especificamente profbem a deten<;ao sem condena<;ao por longos 
perlodos de tempo.(70) Processos judiciais que duram varios anos foram considerados 
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excessivos pelo Comite dos Direitos Humanos das Nag6es Unidas e outras autoridades 
internacionais.(71) 

0 Fracasso na Progressao das Penas 
A individualizagao e a progressao de pena de cada preso e urn pilar fundamental para 
varios dos elementos da Lei de Execugao Penal. lsto significa, primeiro, que o juiz deve 
considerar as circunstancias individuais do acusado antes de determinar a sentenga. Assim, 
par exemplo, a questao sabre se o preso e urn reincidente ou urn reu primario e relevante 
na determinagao se ele sera encarcerado em uma prisao de regime fechado, regime aberto 
ou prestara servigo comunitario. Em segundo, o juiz de execugao penal deve fiscalizar 
continuamente seu caso enquanto estiver encarcerado, ajustando os termos da sentenga 
segundo sua conduta. Normalmente, urn preso que inicia o cumprimento de sua sentenga 
em regime fechado, ap6s cumprir uma parte de sua pena deveria ser transferido para urn 
estabelecimento de regime semi-aberto e de Ia, ap6s mais urn tempo, para urn de regime 
aberto e finalmente retornar a sociedade.(72) Em sfntese, a visao do encarceramento e de 
urn processo dinamico e nao simplesmente urn prazo fixo de determinados anos. 

No entanto, as exigencias da LEP com respeito a progressao de penas nao tern sido pastas 
em pratica. Grande parte dos presos nunca ve urn estabelecimento de regimes aberto ou 
semi-aberto; ao inves disso, cumpre toda sua pena numa prisao de regime fechado ou ate 
mesmo em delegacias. A Human Rights Watch entrevistou muitos desses presos, que 
apesar de qualificarem-se para transferencia a outros estabelecimentos penais menos 
restritivos, permanecem em pris6es. Em maio de 1998, o Ministro da Justi<;a estimou que 
11 ,2% dos presos condenados no pafs--ou mais de 11.000 presos--qualificavam-se para a 
progressao da pena, embora poucos estivessem se beneficiando disso.(73) 

0 fracasso da progressao da pena tern varias causas, inclusive a falta de assistencia 
jurfdica, a escassez de juizes para processar seus casas e o pequeno numero de 
estabelecimentos de regimes aberto ou semi-aberto. Mas manter presos que se qualificam 
para a progressao das penas em pris6es de regime fechado nao apenas contribui com a 
superlotagao como tambem deixa os presos frustrados e irritados, resultando em rebeli6es 
freq0entes.(74) Tais presos foram "literalmente esquecidos pelo sistema judiciario", como 
observou urn membra da CPI do sistema prisional de Sao Paulo;(75) o sentimento de 
injustiga e abandono par parte dos presos e 6bvio para qualquer visitants. 

FONTE: HUMAN RIGHTS WATCH Disponfvel em http://www.hrw.org/portuguese/reports/presos/ superlot.htm 

acesso em 22 Jun 2006 

Em sfntese, verifica-se que grande problema apontado pela entidade e a 

superlotac;ao. Muito embora o artigo seja antigo, mostra-se atualizado em varies 

aspectos, principalmente em func;ao da demora existente para modificar o cenario do 

sistema penitenciario no pafs. Nas manifestac;oes dos apenados, a primeira 

reclamac;ao geralmente e sobre as condic;oes de cumprimento da pena, a 

superlotac;ao e quase sempre motive para iniciac;ao de movimentos. Fato de 

destaque e a quantidade de apenados que cumprem pena em delegacias , as quais 

nao tern estrutura para atendimento dos internes . Dados do Ministerio da Justic;a 

apontam que, caso as taxas de encarceramento continuem constantes, a populac;ao 

carceraria podera chegar a 426.000 no final de 2007. Com relac;ao aos numeros, urn 
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fator preocupante e que para OS calculos nao estao sendo considerados OS 

mandados nao cumpridos. A organizagao questiona a prisao preventiva deixando a 

entender que o ideal era que o cidadao s6 fosse preso ap6s o julgamento, ve-se que 

isso nao seria possfvel em fungao das peculiaridades que levam 0 indivfduo a prisao 

hoje. Para ser preso preventivamente o cidadao passa pela analise e julgamento de 

urn juiz. Outro problema seria a morosidade da Justiga. A entidade nao abordou a 

questao do crime organizado que, como se viu, tern aspectos adicionais que devem 

ser considerados, pais as condigoes em que se encontram as unidades penais 

permitem a exploragao de uma serie de carencias por parte de pessoas sem valores, 

sendo este o mais perverso componente da crise que tende a continuar , salvo se 

houver uma profunda mudanga na sociedade. 

3.4 Modificac;oes na Gestao dos Sistemas Penitenciarios Estaduais: 

Verifica-se, na analise do desenvolvimento do Sistema Penitenciario 

Brasileiro, a experimentagao de diversas solugoes. Observe-sa que a 

responsabilidade pela manutengao das diversas unidades penais, era dos governos 

estaduais, assim cada governo a seu modo procurava implementar solugoes que 

atendessem as demandas geradas na sua area de responsabilidade. Alguns tinham 

o gerenciamento dos sistema ligados a Secretaria de Seguranga Publica, outros a 

Secretaria de Justiga. Os governos tinham, tambem, diferengas no entendimento da 

melhor forma de diminuir os custos na manutengao do sistema pelo Estado. 

Discutiram-se ideias como: a da privatizagao total do Sistema Penitenciario; 

a modificagao das penas, com urn enfoque mais humanizado, que nao levasse a urn 

fndice alto de encarceramento; a superlotagao das unidades penais e distritos 

policiais e suas consequencias nefastas para os encarcerados. A mudanga na forma 

de gestao parecia ser determinante, deveria ser integrada e leve para os cofres 

publicos. Assim os governos estaduais tentaram solugoes que, sendo observadas 

hoje, nao se apresentam como definitivas. Para o estudo, podem ser analisados dais 

casas como referenciais: o do Estado de Sao Paulo e do Estado do Parana. 

0 Estado de Sao Paulo criou uma secretaria especffica para tratar dos 
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assuntos relatives ao Sistema Penitenciario, assim pode-se observar modificac;oes 

na forma de gestae deste sistema, tornado por base em relac;ao as modificac;oes 

feitas no Sistema Penitenciario Brasileiro, em func;ao que Sao Paulo concentra cerca 

de 40% de toda a populac;ao carceraria de todo o pals. Acessando o "site" da 

SECRET ARIA DA ADMINISTRAQAO PENITENCIARIA, de Sao Paulo, encontramos: 

Medidas para modernizagao da estrutura organizacional das unidades prisionais foram 

implementadas em 27 COPs, 26 penitenciarias e em 14 novos estabelecimentos, o que 

proporcionou economia para os cofres publicos na ordem de R$ 12,8 milh6es por ano. Fora 

dos limites da Secretaria, em crescente cooperagao com o Poder Judiciario, tornamos 

possfvel a realizagao de teleaudiencias criminais em seis Varas do Forum da Barra Funda. 

A comunicagao a distancia entre presos e jufzes apresenta-se como o grande passo na 

modernizagao das instrug6es criminais, com evidente vantagem para todos e extraordinaria 

economia de tempo e de dinheiro. Por esse programa a Secretaria foi mais uma vez 

premiada como "Trofeu Mario Covas". lnstalamos o SERVEC- Servigo de Apoio as Varas 

de Execug6es Criminais, iniciativa inedita no pafs, em pleno funcionamento desde o mes de 

setembro de 2005, com resultados surpreendentes. 0 Departamento de Tecnologia da 

lnformagao e Comunicagao passa por total reformulagao, visando a alcangar em 2006, com 

a implantagao do Novo GEPEN (novo Portal de Gestao Penitenciaria), tecnicas compatfveis 

para os pr6ximos cinco anos nesse instrumental imprescindfvel para o eficiente 

gerenciamento do sistema. Nas areas da saude, da reintegragao social, da FUNAP, das 

Penas Alternativas e Medidas Alternativas e da Escola de Administragao Penitenciaria, em 

suma, em todos os complexos servigos que a SAP presta a populagao paulista, varias 

providencias foram tomadas - explicitadas no minucioso relat6rio elaborado pela assessoria 

- de forma a estarmos aptos a enfrentar com eficiencia os enormes desafios que a 

administragao penitenciaria exige da Pasta. 0 DISAP - Departamento de lnteligencia e 

Seguranga da Administragao Penitenciaria, urn dos poucos formalmente institufdos por 

Decreto Governamental no pafs, esta formando sua estrutura, ja produzindo seus primeiros 

frutos. Em 2006 estara operando em sua plena capacidade. Os beneffcios trazidos com a 

Lei Complementar n° 959, de 13.9.04, que reestruturou a carreira do agente de seguranga 

penitenciaria, foram efetivados no final do ano, possibilitando a promogao de cerca de 1.500 

agentes de seguranga penitenciaria, muitos deles, inclusive, conseguindo galgar o ultimo 

degrau da carreira, na classe VIII. Foram criados, por Lei Estadual, mais 3 mil cargos de 

AEVPs - Agentes de Escolta e Vigilancia Penitenciaria. Alem de suprir as necessidades ja 

existentes nas muralhas das pris6es, estaremos, em 2006, iniciando o servigo de escoltas 

de presos, outra iniciativa sem precedentes em outros Estados e que se mostra muito 

alvissareira para veneer as conhecidas dificuldades hoje existentes. Mais uma necessidade 

do sistema, reclamada ha muito, ou seja, unidade prisional de seguranga maxima, para 
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cumprimento de pena e nao de regime disciplinar, estara sendo alcanc;ada no proximo ano, 

com o termino da reforma e ampliac;ao da Penitenciaria I de Avare, que tera 750 celas 

individuais. Nelas cumprirao pena os mais perigosos presos do Estado que hoje acabam 

espalhados por varios estabelecimentos de celas coletivas. 

http://www.admpenitenciaria.sp.qov.br/common/sap.html 

acessado: 02 julho 2006- 17:09 

Temos tambem as declarac;oes do Secretario da Administrac;ao Penitenciaria de 

Sao Paulo, NAGASHI FURUKAWA, a revista Caros Amigos: 

o sistema penitenciario nao e constitufdo apenas de fazer bola ou prendedor de roupa. Sao 27 

convenios com ONGs, pessoas da sociedade onde a unidade prisional esta instalada 

efetivamente envolvidas num processo de tornar possfvel a vida honesta de quem esta 

terminando de cumprir a pena. A mudanc;a total nao se consegue num curta espac;o de 

tempo. Primeiro precisamos criar o espac;o ffsico onde urn mfnimo de dignidade possa ser 

observada. Temos 140 unidades prisionais funcionando no Estado, das quais 81 foram 

inauguradas na minha gestao em seis anos - gestao Mario Covas e Geraldo Alckmim. Eu acho 

que aquila que era possfvel fazer em 6 anos foi feito. Mas eu diria que tern muito, mas muito 

ainda a se percorrer porque ha uma deficiencia de 30.000 vagas hoje, embora todas essas 

construc;oes tenham sido feitas. (REVISTA CAROS AMIGOS, 28Mai 2006, p16} 

No Parana, observa-se a retomada pela Administrac;ao Publica, dos servic;os 

penitenciarios terceirizados. Pode-se ter urn melhor entendimento da questao, na 

analise do artigo de TOURINHO, 2004: 

Nao se pode negar que o Brasil, nos ultimos anos, vern adotando urn modelo gerencial. Ou 
seja, a Administrac;ao Publica comec;a a se despir da posic;ao de prestadora de servic;os, 
desestatizando-os, passando, entao, a gerenciar a sua prestac;ao, fiscalizando e 
controlando atividades transferidas a terceiro, dentro das polfticas publicas previamente 
estabelecidas pelo Estado. Dentro desse modelo gerencial, podemos citar as agencias 
reguladoras. Dentre as formas de privatizac;ao - entendida no sentido lato - temos a 
terceirizac;ao, definida por Maria Sylvia Zanella Di Pietro como "a contrata~ao, por 
determinada empresa, de servi~os de terceiros para o desempenho de atividades
meio" <1>. Wilson Alves Polonio entende a terceirizac;ao como "processo de gestio 
empresarial consistente na transferencia para terceiros (pessoas ffsicas ou juridicas) 
de servi~os que originariamente seriam executadas dentro da propria empresa." <

2>. 
Ainda na concepc;ao do referido autor a terceirizac;ao tern como objetivo "a libera~ao da 
empresa da realiza~ao de atividades consideradas acess6rias (ou atividades-meios), 
permitindo que a administra~ao concentre suas energias e criatividades nas 
atividades essenciais" <

3>. Apesar da terceirizac;ao ter se implantado no ambito da 
Administrac;ao Publica, nao podera possuir como objeto determinado servic;o publico como 
urn todo. Desta forma, a locac;ao ou terceirizac;ao de servic;os, prevista na Lei n° 8.666/93, 
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nao se confunde com a concessao ou permissao de servi<;o publico. Aquela tern como 
objeto a gestao material de atividade que nao e atribulda ao Estado como servi<;o publico, 
exercida apenas em carc~ter acessorio ou complementar da atividade-fim da Administra<;ao 
Publica. Esta, por sua vez, envolve a presta<;ao de um servi<;o publico como um todo, ou 
seja, todo o complexo de atividades necessarias a sua realiza<;ao. A execu<;ao do servi<;o 
compreende, entao, tanto a gestao operacional como a gestao material. Segundo Celso 
Antonio Bandeira de Mello "nos simples contratos de presta<;ao de servi<;o o prestador do 
servi<;o e simples executor material para o poder publico contratante. Dar que nao lhe sao 
transferidos poderes publicos. Persiste sempre o Poder Publico como sujeito diretamente 
relacionado com os usuarios e, de conseguinte, como responsavel direto pelos servi<;os. 0 
usuario nao entretem rela<;ao jurldica alguma como contratado-executor material, mas com 
a entidade publica a qual o servi<;o esta afeto. Por isto, quem cobra pelo servi<;o prestado -
e o faz para si proprio - e o Poder Publico. 0 contratado nao e remunerado por tarifas, mas 
pelo valor aven<;ado com o contratante governamental. Em suma: o servi<;o continua a ser 
prestado diretamente pela entidade publica a que esta afeto, a qual apenas se serve de um 
agente material" <

4>. Conforme acrescenta o festejado mestre, na concessao de servi<;os 
publicos o encargo de prestar o servi<;o e transferido do concedente para o concessionario, 
que passa a ser "prestador de servi<;o ao usuario". Questao que se coloca e a possibilidade 
de terceiriza<;ao de servi<;os penitenciais, ou melhor dizendo, terceiriza<;ao de presidios. 
Argumenta-se favoravelmente ao tema, a falencia do sistema carcerario no Brasil. Nao nos 
cabe neste trabalho abordar as razoes de tal fracasso. Para nos, no entanto, torna-se clara 
que a falta de vontade polltica aliada a enorme maquina burocratica do Estado, contribuem 
decisivamente para a constru<;ao da teoria em defesa da terceiriza<;ao de presidios. Alias, a 
questionavel falta de eficiencia da Administra<;ao Publica, muitas vezes fruto da 
incompetencia de alguns gestores publicos, tern servido de coro para justificar as 
privatiza<;oes que vern ocorrendo no cenario nacional. Sabe-se que o regime de vingan<;a 
privada, como forma de composi<;ao de conflito na seara penal, evoluiu a institui<;ao do 
monopolio do exerclcio do poder de punir atribuldo somente ao Estado. Compete ao Estado 
exercitar e executar o jus puniendi. Assim, no exerclcio do jus puniendi, cabe-lhe a 
realiza<;ao do direito penal material, concretizado na senten<;a condenatoria. Ja na execu<;ao 
da pena, o Estado-Administra<;ao atua atraves de seus orgaos, embora sob controle 
jurisdicional. Nesse diapasao a responsabilidade pela assistencia e integridade trsica e 
moral de um condenado em regime de cumprimento de pena cabe ao Estado. Em virtude do 
que determina o art. 5°, XLIX, da Constitui<;ao Federal, combinado com o arts. 40 e 41, o 
que vier a acontecer com o condenado em cumprimento de pena, podera ser imputado ao 
Estado na forma do art. 37, §6°, da Carta Constitucional. 0 art. 75 da Lei de Execu<;ao 
Penal estabelece os requisitos necessarios para "ocupante do cargo de diretor de presidio". 
0 art. 76, por sua vez, refere-se a organiza<;ao do quadro pessoal penitenciario. Ja o art. 77, 
trata da escolha de pessoal administrativo, especializado, de instru<;ao tecnica e de 
vigilancia. Da leitura dos referidos dispositivos, conclui-se que as fun<;5es de diretor, chefia 
de servi<;os e de assessoramento tecnico, nao sao passlveis de terceiriza<;ao. Da mesma 
forma, pensamos que nao ha que se falar em terceiriza<;ao da fun<;ao propria do cargo de 
agente penitenciario. No que concerne as fun<;5es de dire<;ao do presidio, os Estados 
brasileiros que vern adotando esta forma equivocada de terceiriza<;ao tern indicado, para o 
seu exerclcio, servidores publicos, ocupantes de cargo de carreira na esfera da Secretaria 
de Seguran<;a Publica. Ocorre que, como corretamente assevera Sergio Pinto Martins, uma 
das regras para determinar a licitude da terceiriza<;ao de servi<;os seria "d) a direc;ao dos 
servic;os pela propria empresa terceirizada" <s>. Nesta mesma linha, Edite Hupsel e Leyla 
Bianca Correia Lima da Costa, afirmam que "o terceirizante nao pode ser considerado como 
superior hierarquico do terceirizado e nem o servi<;o prestado por determinada pessoa 
indicada pelo terceirizante" <

6>. Dessa maneira, afirmamos o desvirtuamento illcito da 
terceiriza<;ao de servi<;os penitenciarios, explicitado na tentativa de solucionar a 
intransponlvel impossibilidade de terceiriza<;ao de fun<;oes de dire<;ao de presidio. Ademais, 
alguns dos contratos de presta<;ao de servi<;os penitenciarios que vern sendo firmados por 
Estados brasileiros estabelecem a presta<;ao de servi<;os de seguran<;a interna da unidade 
penitenciaria pela empresa contratada, servi<;o este que para ser efetivado necessita do 
exerclcio de prerrogativas proprias da Administra<;ao Publica, sendo atribui<;ao trpica do 
cargo de agente penitenciario. E cedi<;o que a Constitui<;ao Federal, no seu art. 37, II, 
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determina a obrigatoriedade do concurso publico de provas ou de provas e tftulos para a 
investidura em cargo ou emprego publico. Assim, nao poderao ser objeto de execugao 
indireta, atividades inerentes as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do 
6rgao au entidade <7>. Some-se a isso, o fato de que as pessoas que nao estao legalmente 
investidas em cargos, empregos au fungoes publicas, nao podem praticar qualquer tipo de 
ato administrative que implique decisao, manifestagao de vontade, com produgao de efeitos 
jurldicos, somente podendo executar atividades estritamente materiais <a>. Com efeito, 
somente atraves de contratos administrativos de permissoes au concessoes de servigos 
publicos e que se admite a transfen§ncia, para particular, de poderes e prerrogativas 
pr6prias da Administragao Publica, razao pela qual sao as unicas hip6teses em que se 
admite a transferencia de execugao de servigo publico ao particular <9>. Neste sentido e que 
Jorge Sarmiento Garcia aduz que sao outorgadas ao concessionario de servigo publico 
prerrogativas de poder publico, entre elas o exerclcio de certos poderes de pollcia interna 
relacionados com a organizagao do servigo <

10>. Nesse diapasao, reafirmamos que a 
transferencia de poderes administrativos nao pode ser objeto de contrato de terceirizagao 
de servigos penitenciarios, firmado nos moldes da Lei n° 8.666/93. Hoje, no Brasil, 
contamos com alguns Estados que adotam o regime de terceirizagao de servigos 
penitenciarios, a saber: Parana (Guarapuara), Ceara (Cariri) e Bahia (Valenga). Esquece-se 
das irregularidades de natureza administrativas, existentes e ja demonstradas desse tipo de 
terceirizagao, e valoriza-se a eficiencia dessa transferencia de servigos que se aflora 
quando comparada aos presidios administrados diretamente pelo Estado. Tal valorizagao, 
no entanto, precisa ser questionada. Segundo materia publicada no Correia Brasiliense de 
13/05/2001, a penitenciaria de Guarapuara (Pr), possula naquela epoca 250 (duzentos e 
cinqOenta) vagas, comportando 200 (duzentos) presos. Ja no presidio de Cariri (CE), o 
deficit de ocupagao era de 50% (cinqOenta par cento), au seja, 200 (duzentos) presos para 
550 (quinhentos e cinquenta) vagas. Considere-se, ainda, que as presos passavam, ate 
entao, par processo de triagem, sendo selecionados para tais vagas par apresentarem bam 
comportamento. Refletimos se o festejado sucesso da discutida terceirizagao estaria na 
eficiencia das empresas au na forma de operacionalizagao polltica do servigo, quando 
terceirizado. E do conhecimento geral o descaso da Administragao Publica com a prestagao 
direta dos servigos penitenciarios. A superlotagao de presidios, sem qualquer preocupagao 
com questoes de seguranga, higiene, saude e educagao e flagrante. 0 soci61ogo frances, 
radicado nos Estados Unidos, Laic Wacquant, apontado como um dos maiores estudiosos 
do sistema penitenciario, ao visitar o presidio Helio Gomes, no centro do Rio de Janeiro, 
afirmou que no Brasil "as prisoes sao infernos habitados par seres-humanos". Em 
conseqOencia dessa realidade, torna-se in6cuo o argumento utilizado para justificar a maior 
eficiencia des servigos de interesse publico quando prestados par particulares, qual seja, o 
engessamento do Estado causado pelo regime jurldico administrative. A terceirizagao dos 
servigos penitenciarios, que comega a ser adotada no nosso pals, parece inspirada no 
modele norte-americana, implantado nos anos oitenta. Cumpre, no entanto, acrescentar que 
nos Estados Unidos alguns ja comegam a apontar sinais de esgotamento de tal sistema. 
Laic Wacquant aduz que a nova economia americana nao e apenas ada internet e a das 
tecnologias de informagao: e tambem a que industrializa o castigo. Acrescenta que "criou-se 
entre as americanos a gestao penal da miseria, modele que comega a ser copiado par 
palses como o Brasil, onde as efeitos negatives podem ser ainda piores". Nao se quer 
aduzir a total impossibilidade de terceirizagao dos servigos prestados no ambito das 
penitenciarias. Obviamente que as atividades acess6rias ali desenvolvidas podem ser 
objeto de terceirizagao, como, per exemplo, o servigo de limpeza, fornecimento de 
alimentagao, etc. Ocorre que, a terceirizagao de presidios, na forma que vem sendo 
praticada, fere princlpios basicos da Administragao Publica, conforme demonstrado. 
Ademais, nao se pode permitir que a incontrolavel criminalidade que cresce no Pals, par 
motives que nao nos cabe analisar neste trabalho, transforme-se em instrumento de 
grandes neg6cios para influentes empresarios. Aqueles que defendem e respeitam as 
direitos humanos, devem meditar cuidadosamente sabre todas essas quest6es antes de 
aprovarem a terceirizagao do sistema carcerario no Brasil. Nao podemos nos curvar inertes 
diante de anomalias repugnantes criadas sob o manto da questionavel eficiencia. Cabem a 
n6s, cidadaos, refletirmos quanta as futuras conseqOencias que poderao advir desse novo 
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sistema de gerenciamento carcerario. Afinal, como afirmou urn dia Rui Barbosa "o que hoje 
semeias, colhereis amanha" <11 l. 

TOURINHO, R.R. A- Disponivel em: <http:/(Jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5055>. Acesso em: 22 jun. 2006 

Anteriormente, no Estado do Parana foram observadas mudan9as na gestao 

do sistema penitenciario, com a experiencia da terceiriza9ao dos servi9os 

penitenciarios, citando o caso da Penitenciaria Industrial de Guarapuava, que foi 

pioneira na terceiriza9ao no Brasil. Toda sua operacionaliza9ao foi feita por uma 

empresa, contratada atraves de processo licitat6rio, a qual fornecia toda infra

estrutura de pessoal e loglstica. Contudo, o Estado esta retornando ao modelo 

anterior em rela9ao a seguran9a e operacionaliza9ao dos estabelecimentos 

prisionais em fun9ao de entender que, conforme declarou o Secretario de Justi9a do 

Estado do Parana, Aldo Jose Parzianello, em 2.004, "Somente o Estado tern 

legitimidade para impor o uso da for9a e impor disciplina, se necessaria". Observe-se 

certas areas administrativas, como servi9os medicos, de fornecimento de 

alimenta9ao e limpeza, a terceiriza9ao continuam sendo mantidas. 

Do texto percebe-se que OS argumentos para aquela epoca sao validos ainda 

hoje, e confirmam a adequa9ao da decisao de retomada da administra9ao das 

unidades penais, feitas pelo Governo do Estado. Observa-se a cita9ao da 

responsabilidade do Estado em rela9ao ao que acontecer com o custodiado do 

Estado, lembrando conforme foi dito da dupla responsabilidade do Estado em 

rela9ao aos custodiados. Urn caminho a ser trilhado no sentido da melhoria dos 

servi9os na administra9ao penitenciaria, seria o da viabiliza9ao de mecanismos, 

legais e implementa9ao de tecnologias, que possibilitem uma maior flexibilidade, no 

controle para nao-ocorrencia de condutas indesejadas, por parte de funcionarios do 

sistema, entendidos aqui como todos os que participam do sistema, inclusive 

policiais, de forma semelhante ao que ocorre com as empresas privadas. lsto viria a 

inibir comportamentos inadequados ou indesejados. 

Neste sentido, verificam-se as condi96es a serem efetivadas no Presidio de 

Federal de Catanduvas, no Parana, primeiro presidio federal de seguran9a maxima, 

sobre o qual, tem-se a notfcia no Portal Terra, na internet,com o seguinte artigo: 

" 23/06/2006 - 07h52 

Ministerio inaugura primeira penitenciaria federal do Brasil 

JOSE MASCHIO 
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da Agencia Folha, em Catanduvas 

0 ministro da Justiga, Marcia Thomaz Bastos, inaugura hoje, em Catanduvas (438 km a 

oeste de Curitiba), a primeira penitenciaria federal do pafs. Faz parte de uma serie de cinco 

prisoes de seguranga maxima que o governo federal anunciou em fevereiro de 2003 para 

serem entregues naquele ana. 

Em outubro de 2003, o ministro informou que seriam entregues somente neste ana, ultimo 

de mandata do presidente Luiz lnacio Lula da Silva. 

Os presidios de Campo Grande (MS) e Massaro (RN) devem ser entregues no proximo 

semestre. Mas ode Porto Velho (RO), apenas em 2007. Eo ultimo, previsto para o Espfrito 

Santo, pode ter sua construgao transferida para Minas Gerais. 

Mesmo sendo inaugurado hoje, o presidio de Catanduvas recebera os primeiros presos 

dentro de urn mes e meio. A escolha da populagao carceraria (208 detentos) cabera a 1 a 

Vara Criminal Federal de Curitiba. A entrega de urn presidio federal cumpre determinagao 

da Lei de Execugao Penal, formulada em 1984. 

Porem as penitenciarias federais nao irao resolver a grave situagao carceraria brasileira, 

admite Mauricio Kuehne, diretor do Departamento Penitenciario Nacional, orgao do 

Ministerio da Justiga. 

"Mas elas serao fundamentais para ajudarmos os Estados na desarticulagao do crime 

organizado dentro do sistema penitenciario. 0 criteria basico nao e pensar na quantidade de 

presos a serem abrigados, mas sim sua periculosidade e o isolamento das liderangas 

negativas", afirma Kuehne. 

0 modelo de seguranga de Catanduvas --que sera adotado nas outras quatro unidades-- e 

inedito em presidios nacionais, com aparelhos de raio-X, de coleta de impressao digital, 

detectores de metais e espectometros (equipamentos que identificam vestfgios de drogas, 

armas e explosives). 

0 monitoramento sera feito par 24 horas, com 200 cameras de vfdeo conectadas a Polfcia 

Federal, em Cascavel (oeste do PR) e ao Departamento Penitenciario Nacional, em Brasilia. 

Rotina 

A rotina dos presos nas unidades do sistema penitenciario federal tambem serao diferentes 

do atual sistema prisional. Os presos em ROD (Regime Disciplinar Diferenciado) terao 

banho de sol dentro da propria cela, em urn compartimento que sera aberto em horario 

determinado pela diregao. 

Nas celas, nao existem tomadas eletricas, plasticos ou outros metais que possam ser 

transformados em armas. Possuem cama, mesa, banco e prateleiras de concreto fixados 

nas paredes e no chao. Na area de banheiro, ha apenas pia, bacia sanitaria e urn buraco no 

teto, de onde sai a agua para o banho, que sera de tres minutos e em horario tambem 

determinado pela diregao. 
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A visita de advogados sera monitorada par video e audio. Nao podera haver cantata ffsico 

entre o advogado e seu cliente, que serao separados par uma barreira de vidro e 

conversarao par urn telefone interne. 

Os agentes penitenciarios terao o mfnimo cantata com as presos. Toda conversa entre 

agentes e apenados sera controlada pelo sistema de monitoramento interno, e as 

funcionarios deverao usar microfone de lapela. Segundo Kuehne, esse monitoramento dos 

agentes penitenciarios nas unidades federais visa "garantir a seguran(fa dos agentes". 

FONTE: PORTAL TERRA- disponfvel em< http://www1.folha.uol.eom.br/folha/cotidiano/ult95u123083.shtml > 
acesso em 24 jun 2006 

Dado interessante e a quantidade de funcionarios previstos em relagao ao 

numero de internos custodiados, 164 agentes para fazer a seguranga de 208 

internos eo referencial da forma que sera efetuada a seguranga externa. Assim fica 

clara que, e possfvel imaginar mecanismos eficientes de controls dos apenados e 

que deem maior seguranga ao executor da missao de guarda. Tratam-se 

basicamente de mecanismos que possam comprovar a realizagao de condutas 

indesejadas, por parte de funcionarios ou dos apenados, para submeter estes, aos 

respectivos processos legais. 
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4 0 BATALHAO DE POLiCIA DE GUARDA 

4.1 A Atua~ao do Batalhao de Guarda 

Como pode ser observado o Batalhao de Polfcia de Guarda, dedica-se a 
missao de vigilancia e seguranga de unidades do Sistema Penitenciario Paranaense, 

desde o infcio de sua criagao. Percebe-se, na atual conjuntura de eventos 

observados em todo pals, relacionados ao Sistema Penitenciario, a necessidade de 

uma reflexao sabre os fatores atuantes no cenario, que dizem respeito ao 

cumprimento da missao do BPGd. Esses fatores envolvem: importancia que tern a 

missao determinada ao BPGd no contexto da Seguranga Publica; as caracterfsticas 

necessarias ao executor da missao; as implicag6es do batalhao em desenvolver a 

atividade de seguranga interna na Penitenciaria Central; a diferenga na 'forma de 

calculo em relagao a quantidade de policiais necessarios para execugao da missao, 

em relagao ao calculo do policiamento ostensivo normal; a atuagao do crime 

organizado e a mudanga na forma de gestao das unidades penais. 

Sabre a importancia, dentro das atividades de Seguranga Publica atribufdas 

a Policia Militar, verifica-se que aquela que e desenvolvida pelo Batalhao de Polfcia 

de Guarda, que e, em ultima analise, a missao de evitar que elementos com 

comportamento nocivo a Sociedade, ja custodiados pelo Estado, tenham condigao 

de praticar atos contra esta Sociedade, tendo inclusive atribuigao legal para 

utilizagao de forga letal, caso se faga necessaria. 

Muitas vezes ouvem-se pensamentos equivocados, em diversos meios 

sociais, dando conta que o preso tern o direito de fugir, contudo, pode ser verificado 

claramente o erro deste pensamento, com a analise da Lei de Execug6es Penais no 

seu artigo 14: " Sao deveres do preso em regime fechado ou semi-aberto, 

obediencia integral ao cumprimento da sentenga." Ademais qualquer custodiado do 

Estado, que foi privado de sua liberdade, o foi, com certeza, em virtude de 

representar risco a sociedade, existindo uma serie de mecanismos legais para 

analisar este risco e a forma de restituigao das garantias plenas. Nota-se que talvez 

exista certa confusao nos pensamentos em voga, com situag6es relacionadas aos 

presos de guerra. Nestes casas, estes representam conflitos ideol6gicos e culturais 
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de sociedades diferentes e, em tese, vislumbra-se o direito a fuga pelo nao ajuste 

dos comportamentos e convicg6es dos presos, em relagao a cultura do seu detentor. 

Deve-se considerar que certos delitos sao condemiveis em qualquer 

sociedade. Sao aqueles praticados contra a Sociedade Humana vista como urn todo, 

normalmente, sao aqueles praticados para satisfagao de anseios pessoais, ligados a 

percepg6es destes indivfduos. Cabe a lembranga de que a seguranga dos 

custodiados do Estado, tambem e responsabilidade deste. 

Assim, percebe-se a importancia da atividade de policiamento de guarda e 

escoltas, no contexte da Seguranga Publica. A responsabilidade em relagao aos 

custodiados do Estado e dupla: 

• primeiro, no sentido de proteger a sociedade em relagao aquelas pessoas 

ou fatores que venham coloca-la em risco; 

• segundo,de zelar para que os custodiados do estado nao sejam motive de 

dano, para si ou outrem, com vista a reintegra-los na sociedade, aptos e dispostos a 

uma vida regrada e a urn comportamento social adequado. 

Os indivfduos que praticaram atos contraries a lei, sao conhecidos, estao 

contidos e devem ser tratados, dentro de urn escalonamento de forga, visando uma 

possfvel socializagao. 

Verifica-se que nao e aceitavel, nem permitido, nenhum ato que demonstre 

que os custodiadores possam ser pessoas inaptas a uma vida regrada, dentro dos 

valores sociais estabelecidos. Percebe-se, entao, grande qualificagao exigida dos 

policiais que executam essa missao. Referindo-se a uma passagem bfblica, a 

captura e o martfrio de Jesus, citada por diversos autores conforme pode-se ver nos 

extratos a seguir: 

" 16 E os soldados o levaram dentro a sala, que e a da audiencia, e convocaram toda a 

corte. 17 E vestiram-no de purpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lha puseram na 

cabec;a. 18 E comegaram a sauda-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! 19 E feriram-no na 

cabe<;:a com uma cana, e cuspiram nele e, pastas de joelhos, o adoraram. 20 E, havendo-o 

escarnecido, despiram-lhe a purpura, eo vestiram com as suas pr6prias vestes; eo levaram 

para fora a tim de o crucificarem." ( BfBLIA, N.T. Marcos, 15:16-20). 
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" 23 E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele nao o tomou. 24 E, 

havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lan9ando sobre elas sortes, para 

saber o que cada urn levaria." (BfBLIA, N.T. Marcos, 15:23-24) 

" 2 E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lha puseram sobre a 

cabe9a, e lhe vestiram roupa de purpura.3 E diziam: Salve, Rei dos Judeus. E 

davam-lhe bofetadas." (BfBLIA, N.T. Joao, 19: 2-3) 

23 Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes, e fizeram quatro 

partes, para cada soldado uma parte; e tambem a tunica. A tunica, porem, tecida toda de 

alto a baixo, nao tinha costura. 24 Disseram, pois, uns aos outros: Nao a rasguemos, mas 

lancemos sortes sobre ela, para ver de quem sera. Para que se cumprisse a Escritura que 

diz: Repartiram entre si as minhas vestes, E sobre a minha vestidura lan~taram sortes. Os 

soldados, pois, fizeram estas coisas. (BfBLIA, N.T. Joao, 19: 23-25) 

11 E, quando iam, eis que alguns da guarda, chegando a cidade, anunciaram aos prfncipes 

dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido.12 E, congregados eles com os 

anciaos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, 13 Dizendo: 

Dizei: Vieram de noite os seus discfpulos e, dormindo n6s, o furtaram. 14 E, se isto chegar 

a ser ouvido pelo presidente, n6s o persuadiremos, e vos poremos em seguran9a. 15 E 

eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instrufdos. E foi divulgado este dito entre 

os judeus, ate ao dia de hoje. (BfBLIA, N.T. Mateus, 28: 11-15) 

"63 E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. 64 E, 

vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, 

quem e que te feriu? 65 E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando." 

(BfBLIA, N.T. Lucas, 22: 63-65) 

percebem-se as implica96es das a96es dos soldados, em alusao as suas 

motiva96es. Ate onde este martfrio estaria ligado aos componentes da vingan9a 

social da sociedade em questao e quando passou pelos componentes ligados a 

natureza dos envolvidos na custodia do apenado? Note-se que, aqui nao se trata da 

verifica9ao da verdade cientffica do texto e sim, da utiliza9ao do mesmo, como 

referencial ilustrativo de urn modelo introjetado no sociedade como arquetipo, no 
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qual, temos as figuras: do custodiador, de carater moral falho e do custodiado, 

inocente. 

Pode-se considerar a necessidade de grande reserva moral para o 

cumprimento da missao delegada a unidade, dado que, em princfpio, o efetivo trata 

com pessoas e procura minimizar as condi<;6es de a<;ao livre destas, conduzindo-as 

a urn determinado comportamento esperado. Tal comportamento deveria estar de 

acordo com parametres estabelecidos por uma sociedade, que tern contribufdo na 

produ<;ao deste material humano, a partir de uma cultura hedonista, que visa o 

imediatismo para a satisfa<;ao de anseios pessoais, procurando entender os 

apenados, como algo "a parte" de sua estrutura, e que, o Estado deveria ter 

mecanismos para manta-los distantes, senao, destruf-los. 

Assim, percebe-se que, em geral, o apenado fica a merce do custodiador, 

que, se nao tiver s61idas bases morais, pode aproveitar-se da situa<;ao para 

obten<;ao de vantagens pessoais. Tal situa<;ao compromete profundamente a 

seguran<;a do sistema 

Com rela<;ao as implica<;6es do BPGd executar a seguran<;a interna de uma 

unidade penal, percebeu-se que esta atua<;ao esta alem de sua missao principal, 

respaldada na competencia residual que tern a Polfcia Militar, em atuar em todas as 

atividades de interesse da Seguran<;a Publica. Passou a ser empregado na 

seguran<;a interna da Penitenciaria Central do Estado, numa missao que teve inicio 

no anode 2001, em virtude de uma grande rebeliao, ocorrida durante os dias 06 a 

12, do mes de Junho, que durou aproximadamente 143 horas, na qual morreram urn 

agente penitenciario e tres internos. Naquela epoca, o Governo do Estado em face 

da gravidade dos fatos recorreu ao emprego da PMPR dentro de sua competencia 

legal para resolu<;ao daquela crise. 

Note-se que nenhuma medida emergencial quando continuada e eficiente, 

ela deve ter existencia somente enquanto sao criados mecanismos e elementos 

necessaries para o restabelecimento normal de eventos. Assim, passados 5 anos da 

assun<;ao pela PMPR da guarda interna da PCE, verifica-se a necessidade de 

repensar sobre a manuten<;ao deste processo e suas conseqOencias. Como pontos 

a serem considerados estao os seguintes: 
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1 . Nao e missao principal da Policia Militar muito embora esteja dentro de 

sua competencia residual. Neste caso implicaria num raciocfnio da falencia do 6rgao 

originalmente responsavel, o que nao e o caso, pois, a administrac;ao do Sistema 

Penitenciario para aquela situac;ao, foi restabelecida e existem funcionarios do 

sistema que estao atuando na area conforme sua atribuic;ao legal. 

2. lmplicac;oes da competencia residual e o voto de sacriffcio militar: Numa 

eventual crise dentro do sistema considerando as proporc;oes do enfrentamento dos 

grupos humanos envolvidos, lembrando do dever e do sagrado juramenta de 

defender a sociedade, mesmo com o sacriffcio da propria vida, a ac;ao contra 

elementos custodiados do Estado, dentro do escalonamento do emprego da forc;a 

poderia chegar ao emprego da forc;a letal. Tal fato estaria ligado a ac;ao de evitar a 

possibilidade de que os custodiados pudessem vir a agir contra a sociedade. 

0 segundo item entende-se ser o mais preocupante, em func;ao dos 

questionamentos que poderiam existir, por parte de elementos interessados na 

desestruturac;ao do Estado, que, com argumentos falaciosos, procurariam culpados 

entre os participantes diretos do evento e seus gestores mais imediatos. Uma 

ocorrencia de vulto, como outra ja registrada na hist6ria recente do Sistema 

Penitenciario do pafs, "Carandiru", seria profundamente lamentavel, principalmente, 

levando-se em considerac;ao a previsibilidade dos fatos e que os meios de evita-la, 

embora onerosos, nao sao inalcanc;aveis. Sendo assim, manter a PM dentro do 

Sistema implica em assumir urn risco alto, no entanto, as vezes a unica soluc;ao 

viavel a curto prazo. Neste caso, e de fundamental importancia, revestir esta soluc;ao 

de todas as garantias legais, pois, a ausencia de decisoes gera tanta 

responsabilidade, como a tomada destas, em virtude do dever do administrador 

publico. 

Na analise, constata-se que, desde que a PMPR, atraves do BPGd, passou 

a exercer fungoes na seguranc;a interna da PCE em 2001, tern mantido a 

penitenciaria em relativa tranquilidade. Foram estabelecidos novos procedimentos, 

reavaliados comportamentos, enfim, tomadas medidas para melhorar as condic;oes 

de seguranc;a da penitenciaria. Nesta atuac;ao em diversos momentos foi necessaria 

o uso de armamento nao letal para contenc;ao de manifestac;oes, bern como, o 
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emprego de for<;a moderada, evitando a deflagra9ao de crises dentro da unidade 

penal. Entretanto o quadro tem-se modificado, gradualmente, tendendo a urn nfvel 

de alto risco de ruptura da ordem , evidenciado pelos seguintes aspectos: 

1. o numero de internos gira em torno 1450 homens, dos quais 

aproximadamente 1/3, ou seja, 484 sao retirados das celas e circulam no perfodo 

das 8 h as 17 h pelas dependencias da PCE; 

2. os agentes penitenciarios encarregados da missao estao descontentes 

com o trabalho, manifestando isto atraves de recentes movimentos grevistas; 

3. a estrutura ffsica da penitenciaria e insatisfat6ria; 

4. verificando-se numa analise comparativa, observa-se que as empresas 

que desenvolveram o mesmo trabalho, contratadas por meio de convenio, para 

execu9ao de atividades em outras unidades penais, desempenhavam suas 

atividades com melhores condi96es de seguran9a. Percebido isto, analisando-se: 

• a rela9ao do numero de custodiados pelo numero de agentes de 

seguran9a. 

• os investimentos em mecanismo de seguran9a; 

• as condi96es gerais das estruturas ffsicas disponfveis aos internos e 

pessoal de seguran9a; 

• os mecanismos de seguran9a eletronica. 

Ocorre que, nao e possfvel imaginar a absor9ao das atividades de 

Seguran9a Penitenciaria, novamente pelo Estado, sem a manuten9ao ou o 

melhoramento das condi96es de seguran9a tidas ate entao. Da mesma forma, o 

Estado deve caminhar no sentido de pelo menos dar as mesmas condi96es de 

seguran9a, com rela9ao aqueles custodiados diretamente pelo Estado, ou seja, 

aqueles presos em unidades nao terceirizadas, pois, como ja foi dito, a 

responsabilidade do Estado sobre essas pessoas e direta e os investimentos nesta 

area da Seguran9a Publica sao proporcionais. Muito embora tais investimentos 

possam ser altos, claramente se justificam pelos danos que sao evitados com a sua 

efetiva9ao. 
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Verifica-se que o Batalhao de Polfcia de Guarda, BPGd, ao Iongo de sua 

existencia tern sido eficiente na resolugao de diversas crises vividas no Sistema 

Penitenciario e, tambem, no auxflio as demais unidades da corporagao, em diversos 

momentos em que este se fez necessario, dentro de suas miss6es secundarias. 

Nota-se que o quadro da Seguranga Publica no pafs e preocupante, 

movimentos sociais, crime organizado e o crescenta desregramento da sociedade, 

tern levado urn contingents cada vez maior de pessoas a criminalidade. Ocorre que 

o Estado tern usado metodologia e mecanismos para a resolugao dos problemas 

que se demonstram aquem das necessidades, o que parece estar estimulando o 

crescimento dos Indices relacionados a estes temas, bern como, o desenvolvimento 

de grupos avessos aos interesses do Bern Comum. E importante lembrar que a 

certeza da punigao e urn dos inibidores do delito. Verifica-se, contudo, cada vez 

mais, a utilizagao de artiffcios jurfdicos e articulag6es polfticas para livrar certos 

indivfduos das sang6es a que deveriam ser submetidos; dependendo do seu grau 

de interagao com a sociedade, de informag6es que estes tenham, sobre outros 

membros desta sociedade; do seu poder economico e da posigao social. Existe, 

ainda, a questao referents a necessidade de uma punigao proporcional ao delito, 

evitando danos ao ser social, pelos excessos que podem ser cometidos e tambem 

visando eliminar raciocfnios compensat6rios, via relagao: delito/punigao/anseios 

pessoais. 

Sobre o calculo da quantidade de policiais necessaries ao cumprimento da 

missao, nota-se que nas atividades de guarda e escoltas, os resultados estao 

diretamente ligados a quantidade de pessoas que executam a missao, de forma 

diferente de outras atividades de Seguranga Publica, onde quantidade de policiais 

nao interfere diretamente nos resultados da missao; conforms citado por BEATO -

2000, em artigo referents a ag6es e estrategias das organizag6es policiais, a 

respeito de famoso estudo feito em Kansas City, nos anos 70, revelando que, as 

taxas de criminalidade e satisfagao do publico com a polfcia, nao apresentavam 

alterag6es independentemente de que as patrulhas policiais fossem dobradas, 

triplicadas ou fossem suprimidas 
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4.2 Estudo de Estado-Maior 

Para o entendimento da questao da seguran9a do Sistema Penitenciario 

Paranaense, pode-se recorrer ao estudo de feito pelo Estado-Maior da Policia Militar 

do Parana, o qual apresenta uma consistente base para o desenvolvimento do 

raciocinio que podera indicar a melhor alternativa a ser adotada com rela9ao ao 

problema que se apresenta na atual conjuntura ou seja o fato de que no bienio 2.006 

/2.007, o Batalhao de Policia de Guarda passara a ter novas atribui96es, como: a 

seguran9a externa de unidades penais que estao para entrar em funcionamento, na 

regiao metropolitana de Curitiba; a assun9ao de novas atividades relacionadas a 
seguran9a externa de unidades penais, que tinham seus servi9os executados por 

empresas terceirizadas; a mudan9a de local, da sede do batalhao; a inexistencia de 

urn presidio militar ou local adequado para o recolhimento de policiais-militares 

presos. 

Assim, naquele estudo sao apresentados os aspectos relacionadas a 
legisla9ao da seguinte forma: 

"Da legislar;ao pertinente 

Os dispositivos legais abaixo sao relatives a execugao do policiamento ostensive de guarda 

pela Polfcia Militar do Estado do Parana: 

CONSTITUU;AO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, de 05 de outubro de 1988 

Art. 22. Compete privativamente a Uniao legislar sobre: 
( .. .) 
XXI - normas gerais de organizar;ao, efetivos, material belico, garantias, convocar;ao e 
mobilizar;ao das polfcias militares e corpos de bombeiros militares; 

CONSTITU/t;AO DO EST ADO DO PARANA 

Art. 48. A Polfcia Militar, forr;a estadual, instituir;ao permanente e regular, organizada com 
base na hierarquia e disciplina militares, cabe a polfcia ostensiva, a preservar;ao da ordem 
publica, a execur;ao de atividades de defesa civil, prevenr;ao e combate a incendio, buscas, 
salvamentos e socorros publicos, o policiamento de transito urbano e rodoviario, o 
policiamento ferroviario, de florestas e de mananciais, a/em de outras formas e funcoes 
definidas em lei (grifo nosso). 

DECRETO N° 88.777, de 30 de setembro de 1983- Aprova o regulamento para as 
policias militares e corpos de bombeiros militares (R-200) 
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Art. 2° - Para efeito do Decreta-lei n° 667, de 02 de julho de 1969 modificado pelo Decreta
lei no 1.406, de 24 de junho de 1975, e pelo Decreta-lei no 2.010, de 12 de janeiro de 1983, 
e deste Regulamento, sao estabelecidos os seguintes conceitos 
( ... ) 
27) Policiamento Ostensivo - A9ao policial, exclusiva das Policias Militares em cujo emprego 
o homem ou a fra9ao de tropa erigajados sejam identificados de relance, quer pela farda 
quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a manuten9ao da ordem publica. 
Sao tipos desse policiamento, a cargo das Polfcias Militares ressalvadas as missoes 
pecu/iares das For9as Armadas, os seguintes: 
• ostensivo geral, urbana e rural; 
• de transito; 
• florestal e de mananciais; 
• rodoviaria e ferroviario, nas estradas estaduais; 
• portuario; 
• fluvial e lacustre; 
• de radiopatrulha terrestre e aerea; 
• de sequranca externa dos estabelecimentos penais do Estado (grifo nosso); 
outros. fixados em leqislacao da Unidade Federativa (grifo nosso), ouvido o Estado-Maior do 
Exercito atraves da lnspetoria-Geral das Polfcias Militares. 

LEI ESTADUAL N° 6.774, de 08 de janeiro de 1976- Dispoe sobre a organizat;ao basics 
da Policia Militar do Estado do Parana e da outras providencias. 

Art. 37. Em razao dos diferentes objetivos da missao policial-militar, da diversidade de 
processos a serem empregados para o cumprimento dessa missao e em razao de 
caracterfsticas fisiograficas do Estado, as unidades operacionais da Polfcia Militar sao dos 
seguintes tipos: 
( ... ) 
VI- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTfi.O) DE POLfCIA DE GUARDA (BP Gd- Cia P Gd
Pel P Gd): encarregado do policiamento ostensivo normal, visando a quarda e sequranca de 
estabelecimentos ptJblicos, em particular, a sede dos poderes ptJblicos estaduais, a 
residencia dos chefes desses poderes e a de personalidades nacionais e estrangeiras, 
presidios e outros estabelecimentos penais (grifo nosso), bern como apoio a fiscaliza((ao 
fazendaria; 

Atraves destes dispositivos, verifica-se, expressamente, que compete a Polfcia Militar a 

guarda externa de estabelecimentos prisionais, atraves de frag6es de tropa empenhadas na 

manutengao da seguranga de suas instalag6es ffsicas; quanta a guarda interna, devemos 

realizar uma leitura sistemica dos dispositivos legais ventilados. 0 Decreta n°. 88.777/83 (R-

200) permite a ampliagao de tipos de emprego do efetivo policial-militar, nao proibindo o 

policiamento de seguranga interna das unidades do sistema prisional; a Lei de Organizagao 

Basica da PMPR apenas menciona o policiamento ostensive visando a guarda e seguranga 

dos presidios e outros estabelecimentos penais, nao diferenciando, em momenta algum, se 

a aplicagao sera dentro ou fora das unidades prisionais. Acrescente-se que, diante da 

recente hist6ria paranaense, com varias rebeli6es e matins, e em conexao com o princfpio 
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da indisponibilidade do interesse publico, e possfvel admitirmos a guarda interna como meio 

legitime de emprego do efetivo policial-militar. 

Depreende-se, tambem, que cabe a Polfcia Militar se dedicar a preserva~fao da seguran~fa e 

incolumidade das pessoas e bens lotados nesses estabelecimentos, nao lhe competindo 

qualquer atividade vinculada a ressocializa~fao dos internes do Sistema Prisional, que, no 

nosso entender, deve ser dirigida e executada por profissionais devidamente qualificados e 

pertencentes ao Departamento Penitenciario." 

E possfvel entender, que a execugao da missao da guarda de 

estabelecimentos penais, atraves de frag6es de tropa empenhadas na manutengao 

da seguranga das instalag6es, abrange urn conceito de seguranga muito mais amplo 

do que a seguranga das instalag6es ffsicas; em fungao de sua missao constitucional 

da preservagao da ordem publica. Aqui, encontram-se os elementos referenciados 

anteriormente, sabre a competencia residual em caso de exaurimento das entidades 

ou 6rgaos inicialmente encarregados da prestagao de servigo publico, para o bem

estar da sociedade, visando o Bern Comum. Da forma explicitada, a atividade nao se 

limita a capital do Estado e regiao metropolitana, tambem, nao se limita as unidades 

penais, o enfoque que se da e ao termo guarda, nele e que podemos nos concentrar 

para definir as especificidades das atividades atinentes as frag6es de tropas 

designadas, para este tim. Com efeito, consultando o Dicionario Aurelio Eletronico -

1999, encontra-se para a palavra a seguinte definigao: 

"S. f. 

1. Ato ou efeito de guardar; vigilancia, cuidado, guardamento. 

2. Fig. Prote~fao, amparo, favor, benevolemcia. 

3. Resguardo da mao, na arma branca. 

4. Posi~fao de defesa, na esgrima. 

5. Vara que o podador conserva na videira. 

6. Servi~fo de vigilancia desempenhado por uma ou mais pessoas. 

7. Sentinela. 

8. Encad. Cada uma das folhas de papel, branco marmoreado, de fantasia, etc., dobradas 
ao meio e coladas no princfpio e no fim de urn livro, para consolidar a encaderna~fao, 
proteger a primeira e a ultima folha des cadernos, e proporcionar ao volume acabamento 
correto. [Cf. resguardo (6) e salvaguarda (6).] 
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9. Encad. Restr. A parte da guarda (8) que se cola a capa. [A que fica salta chama-se 
contraguarda. ] 

10. V. andar (25). 

S.m. 

11. Homem encarregado de vigiar ou guardar alguma coisa; vigia, vigiador, sentinela." 

Pela etimologia, verifica-se que deriva do verba guardar, possui origem 

germanica da palavra warden cujo significado e: buscar com a vista, estar atento, 

vigiar. 0 que caracteriza esta atividade e o fato de ser realizada na modalidade de 

permanencia, ou seja, em cada local a ser guarnecido devemos ter a presenga ffsica 

de efetivo capaz de impedir a agao de fatores contraries ao Bern Comum.Trata-se 

aqui de dar seguranga real, velando continuamente no seu posto, para realizagao 

deste prop6sito. Na modalidade patrulhamento, percebe-se a necessidade de o 

policial-militar estar atento a tudo o que ocorre a sua volta, para melhor realizagao de 

seu servigo, contudo, e uma atividade dinamica com variagao de cenarios de 

atuagao, mesmo assim, considera-se uma atividade altamente estressante. 

No caso de atividade de guarda, o policial nao perde a carga de "estress" 

relativa a atividade policial, contudo ganha uma carga adicional haja vista que ele 

sempre estara no local, onde podem atuar forgas contrarias a missao do mesmo, 

sendo que, em isso ocorrendo o primeiro objetivo destas forgas seria neutralizar a 

agao do policial-militar. Tal caracterfstica, faz com que o perfil psicol6gico deste 

policial seja diferente daquele do policial de rua. Embora nao existam muitos 

trabalhos referentes ao tema, e possfvel afirmar este fato pela vivencia no exercfcio 

profissional tratando diretamente com profissionais aplicados na execugao de ambas 

as miss6es. Para esclarecimento deste ponto, pode-se observar o posicionamento 

de VASCONCELOS - 2000, que afirma: 

"constatamos que existem esparsos produtos te6ricos preocupados em analisar as 

condig6es de trabalho e saude em categorias de seguranga publica, enfocando as 

repercuss6es que o fenomeno da violencia acarreta na vida desses trabalhadores. 0 

material encontrado, em sua quase totalidade, trata de consequencias, positivas ou 

negativas do trabalho policial sabre a sociedade, levando-nos a crer, que a falta de 

produgao nesta area, revela uma certa omissao em aprofundar a questao. 
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Embora a escalada da violencia esteja em pauta na nossa sociedade, apontada pelas 

popula<f(ies das grandes cidades como sua principal preocupa<fao, notamos que as 

discussoes, se detem fundamentalmente nas implica<f6es resultantes do temor generalizado 

aos assaltos, homicfdios, confrontos armadas e seqi.iestros. 

Nao podemos ignorar a existencia de manifesta(f6es de violencia, infligidas por institui96es 

classicas da sociedade, como e a prisao, nao s6 aos que estao sob sua tutela, mas tambem 

aqueles que a exercitam nas a<f6es diarias de trabalho, como algo natural. 

Note-se que, aos policiais-militares que atuam na guarda interna, os fatores 

analisados por VASCONCELOS tern plena validade, com o agravante da atuagao 

deste policiais se desenvolver sempre com uso de armas, dentro de uma instituigao, 

na analise de LOPES -2002 , verifica-se uma ampliagao do campo de visao sobre o 

ass unto: 

Agentes de seguranc;a penitenciaria: Um pouco de hist6ria ... 
As hist6rias dos carrascos, carcereiros, guardas de presidio, agentes de seguran9a 
penitenciaria, independentemente do 'tempo hist6rico', guardam em comum urn aspecto: o 
fato de sempre terem estado ligadas as situa<f6es de torturas, agressao, vigilancia e 
fiscaliza(fao e a outros mecanismos disciplinadores utilizados para aplicar o castigo 
considerado justa, para punir o desvio, promover a adequa<fao e manter uma determinada 
ordem social 
A vida dos profissionais que atuam nas prisoes e, desde o inlcio, e ainda hoje, caracterizada 
pelo vinculo com o encarceramento, a exclusao e a violencia. 
Os registros sabre a hist6ria profissional desses trabalhadores sao escassos e, ate onde 
desenvolvi minha pesquisa, encontrei apenas documentos que, ao contar a hist6ria das 
prisoes,fazem referencia ao pessoal que atuava junto aos condenados. 
Britto (1926) e Pestana (1981) evidenciam em seus textos que desde o surgimento dessa 
profissao, poucos eram aqueles que se interessavam em exerce-la. Houve epoca em que 
os indicados a ocupar tais cargos poderiam ser presos caso se recusassem a cumprir a 
ordem de trabalhar como carcereiros. Ou seja, de indicado poderia transformar-se em 
indiciado. 
A leitura desses autores aponta para o fato de que os indicados eram membros das 
popula96es mais pobres que, na condi<fao de dominados, poderiam, por sua insubmissao, 
tornar-se novas condenados. E posslvel supor que prisioneiros e carcereiros pertencessem 
ao mesmo grupo social, situa<fao que devia causar urn grande embara<fo. E vislvel no relata 
de Pestana que os carcereiros eram vltimas da nao-escolha profissional e da 
obrigatoriedade de exerce-la e ainda das precarias condi96es das prisoes. 
Analogamente a seus pares do passado, que muitas vezes se recusavam a desempenhar a 
fun<fao de carcereiros por considerarem-na aversiva, os agentes de seguran9a se sentem, 
ainda hoje, como que discriminados pela sociedade, responsabilizados por fugas, matins, 
extorsao, corrup<faO etc. e envergonham-se, muitas vezes, de assumir publicamente essa 
profissao. 
No estudo que realizei, os dados apontam para o fato de que o agente s6 se torna agente 
porque, ou esta desempregado, ou segue a indica<fao de algum parente. Com o passar do 
tempo, acaba se habituando a pratica, tornando-se gradativamente desestimulado a 
procurar outras formas de trabalho mesmo que continue a afirmar que nao gosta do que faz. 
Uns poucos assumem que gostam de ter essa fun<fao; destes ouvem-se as seguintes 
representa(f6es da profissao: " queria ser um policial e como nao passei em concurso e 
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resolvi entao ser ASP"(sic). A identificar;ao da atividade de agente de seguranr;a com a de 
policial militar esta presente e pode determinar a escolha pelo trabalho na prisao. 
As atribui«;oes especlficas: do carcereiro ao guarda, do guarda ao agente Durante os 
seculos, a essencia da pratica cotidiana da vigilancia permaneceu a mesma; porem, ao lado 
das mudanr;as de denominar;ao para os que exerciam essa vigilancia, foram alteradas a 
orientar;ao e a expectativa dos mecanismos ordenadores sociais sobres os funcionarios, 
para estabelecer a forma mais adequada de agir junto aos sentenciados. 

Deu-se destaque a este ponto em virtude de que atualmente o Batalhao de 

Polfcia de Guarda, realiza a guarda interna na Penitenciaria Central do Estado. Fato 

que provoca varios questionamentos, do publico interno da corporac;ao e motivo da 

citac;ao do assunto no Estudo de Estado-Maior. 

4.3 Amplitude das Missoes: 

Outro ponto a ser considerado e a amplitude das missoes a serem 

desenvolvidas, ou seja, os pontos a serem cobertos. Cabe ressaltar que 

determinados dados nao podem ser expostos em func;ao da seguranc;a do sistema, 

entao, nas analises subsequentes, envolvendo quantitativos de policiais-militares, 

serao empregados dados percentuais, de facil entendimento para pessoas 

diretamente ligadas a execuc;ao da Seguranc;a Publica. 

Assim, a partir do exposto, utilizando-se de urn algoritmo, no qual se tratam 

das quantidades de efetivo em termos percentuais no qual a base de calculo e 0 

Efetivo Previsto para o Batalhao de Polfcia de Guarda, da Polfcia Militar do Parana, 

correspondendo a 100%. Tern, entao, que os percentuais citados se relacionam a 

este numero numa relac;ao direta, ou seja, a indicac;ao de 1 00% corresponds a 

1 00% do efetivo previsto, para o BPGd, conforme quadro organizacional, a indicac;ao 

de 28,5% da mesma forma corresponds a 28,5% do efetivo previsto. Aproveitando 

mesmo estudo, constata-se a seguinte realidade: 

Quanto ao criterios de fixac;ao de pessoal: 

"1) ALOCAQAO DE EFETIVOS PM EM EST ABELECIMENTOS PENITENCIARIOS 

SEGUNDO 0 CRITERIO ADOTADO PELO DEPEN/PR 
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Segundo o Dr. JOSE VICENTE DE AQUINO, Secretario Administrative do DEPEN/PR, para 

quantificar o efetivo Policial Militar necessaria para atuar na guarda externa de 

estabelecimentos penitenciarios, adota o criteria do PLANEJAMENTO ARQUITETONICO 

para a mensura<;ao das necessidades de pessoal. lsso significa que o quantitativa sera 

determinado desde o projeto arquitetonico do Complexo Penitenciario, adotando-se o 

principia do maximo aproveitamento tecnol6gico, reduzindo-se o quadro de pessoal 

necessaria ao sub-sistema. 

Com o avan<;o da tecnologia, nas unidades interiorizadas, foi possfvel maximizar a utiliza<;ao 

de pessoal nos servi<;os institucionais do DEPEN/PR e dos servi<;os institucionais PMPR, ja 

que cada unidade interiorizada foi dotada de 04 (quatro) pastas de vigilancia cada uma, bern 

como de sistema tecnol6gico competente para a vigilancia dos internos durante todas as 

horas do dia e da noite, reduzindo-se o pessoal no perfodo noturno tendo-se em vista que 

todos os internos estarao em seus respectivos compartimentos nesse turno." 

UNIDADE PESSOAL PM NECESSARIO 

Capital e Regiao Metropolitana 0,5% PM par posto de guarda 

Unidades lnteriorizadas 3% PM par unidade prisional 

FONTE: DEPEN/PR 

ALOCAQAO DE EFETIVOS PM EM ESTABELECIMENTOS PENITENCIARIOS SEGUNDO 

CRITERIOS ADOTADOS PELO BPGD/PMPR 

• Policiamento em Escoltas 02 (dais) PM par custodiado. 

• Policiamento de Guardas 1 ,2% PM par posto 

• Policiamento de Guardas 1 ,2% PM par unidade prisional; 

• Policiamento em Estabelecimentos Publicos Variavel. 

FONTE: BPGd/PMPR 

continua 

QUADRO 6- UNIDADES PENAIS A SEREM ATENDIDAS 

~igla Unidade 
CCC CASA DE CUSTODIA DE CURITIBA 
CCL CASA DE CUSTODIA DE LONDRINA 
CMP COMPLEXO MEDICO PENAL 
COT CENTRO DE OBSERVAQAO CRIMINOLOGICA E TRIAGEM 
CPA COLONIA PENAL AGRICOLA 
DEPEN DEPARTAMENTO PENITENCIARIO DO ESTADO 
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conclusao 

QUADRO 6- UNIDADES PENAIS A SEREM ATENDIDAS 

ESPEN ESCOLA PENITENCIARIA 
PATR PATRONATO PENITENCIARIO DE CURITIBA 
PCE PENITENCIARIA CENTRAL DO EST ADO 
PEF PENITENCIARIA ESTADUAL DE FOZ DO IGUACU 
PEL PENITENCIARIA ESTADUAL DE LONDRINA 
PEM PENITENCIARIA ESTADUAL DE MARINGA 
PEP PENITENCIARIA ESTADUAL DO PARANA 
PEPG PENITENCIARIA ESTADUAL DE PONT A GROSSA 
PFA PENITENCIARIA FEMININA DE REGIME SEMI-ABERTO 
PFP PENITENCIARIA FEMININA DO PARANA 
PIC PENITENCIARIA INDUSTRIAL DE CASCAVEL 

PIG PENITENCIARIA INDUSTRIAL DE GUARAPUAVA 

PPC PRISAO PROVISORIA DE CURITIBA 
PATRL PATRONATO PENITENCIARIO DE LONDRINA 

FONTE: GARH/DEPEN 

QUADRO 7- UNIDADES PENAIS EM CONSTRU<;AO A SEREM ATENDIDAS 

UNIDADE PRISIONAL MOTIVO Necessidade 
EFETIVO 
TOTAL 

CENTRO DE DETENQAO PROVISORIA Previsao de inaugura<;ao em 
DE SAO JOSE DOS PINHAIS Maio de 2005. 19,61 
CENTRO DE DETENQAO PROVISORIA Obra licitada, previsao de entrega 
DE LONDRINA ate o final de 2005. 19,61 
CENTRO DE_DETENQAO PROVISORIA Obra licitada, previsao de entrega 
DE MARINGA ate o final de 2005. 19,61 
CENTRO DE DETENQAO PROVISORIA Obra licitada, previsao de entrega 
DE PIRAQUARA ate o final de 2005. 19,61 
CENTRO DE DETENQAO PROVISORIA Obra licitada, previsao de entrega 
DECASCAVEL ate o final de 2005. 19,61 
CENTRO DE DETENQAO PROVISORIA Obra licitada, previsao de entrega 
DE GUARAPUAVA ate o final de 2005. 19,61 
CENTRO DE DETENQAO PROVISORIA Obra licitada, previsao de entrega 
DE UMUARAMA ate o final de 2006. 19,61 
CENTRO DE DETENQAO PROVISORIA Obra licitada, previsao de entrega 
DE CRUZEIRO DO OESTE ate o final de 2006. 19,61 
CENTRO DE DETENQAO PROVISORIA Obra licitada, previsao de entrega 
NO SUDOESTE DO EST ADO ate o final de 2006. 19,61 
TOTAL 176,49 

FONTE: GARH/DEPEN - NOT A: Unidades Previstas na epoca do estudo, com previsao de efetivo 

Na analise destes dois quadros, verifica-se a necessidade de atendimento de 

29 unidades penais. Ressalta-se que o estudo em questao e do ano de 2.005, e 
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que, atualmente ja estao em funcionamento algumas unidades citadas na previsao 

de entrega. Adotando-se o criterio do PLANEJAMENTO ARQUITETONICO no qual 

ha 04 postos por unidade penal, chega-se a urn total de 116 postos. Contudo, 

determinadas unidades possuem mais de quatro postos a serem guarnecidos, outras 

possuem menos.O numero serve, entretanto, como referencial inicial para estimativa 

de necessidade de efetivo. Assim, aplicando-se criterio do DEPEN, tem-se urn total 

de aproximadamente 88%. Ja aplicando o calculo do BPGd, tem-se 

aproximadamente 141%. lsto considerados somente os postos. Vale lembrar que 

existe a atividade de escolta na qual o calculo se faz a partir do numero de pessoas 

a serem escoltadas. 

Passa-se a analise de outros quadros demonstrados no estudo. No quadro 8 

verifica-se que, a previsao de emprego de acordo como quadro organizacional entra 

em conflito com a missao da unidade, pois, destina 46,04 % para atividade de 

policiamento ostensivo geral. 

QUADRO 8- FORMA DE EMPREGO CON FORME QUADRO ORGANIZACIONAL 

LOTACAO EFETIVO PREVISTO 

COMANDANTE E ESTADO-MAIOR 1,34% 
SAUDE 0,24% 

ADMINISTRATIVO 6,33% 
POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL 46,04% 

POLICIAMENTO OSTENSIVO DE 
GUARDA 46,04% 

TOTAL 100,00% 

FONTE: BPGd/P1, 01 Jul 05 

No quadro 9 percebe-se a defasagem de efetivo, pois, a unidade ·trabalha 

com 61 ,02% do efetivo previsto. Salientando-se que, na epoca do dimensionamento 

do quadro organizacional, o numero de missoes era consideravelmente menor. 0 

dimensionamento respeitava criterios tecnicos, nos quais estavam inclufdos: a carga 

horaria de trabalho; o respeito ao Regulamento lnterno de Servi9os Gerais; auto

suficiencia em rela9ao a opera96es, contando inclusive com medico e enfermeiro e a 

superioridade numerica, em rela9ao determinados fatores adversos. 
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QUADRO 9- DISTRIBUI<;AO DO EFETIVO POR ATIVIDADE 

PERCENTUAL 
EFETIVO 

LOT A<;AO/ ATIVIDADE EXISTENTE 

Comando e Estado-Maior ~.17 
Saude 0,12 
IAdministra<;ao K3,05 

Guarda lnterna 12,18 
Policiamento Ostensive de Guarda em Guarda Externa ~4,48 
Estabelecimentos Prisionais Escolta 6,46 

Rondas Externas p,oo 
Policiamento Ostensive de Predios Publicos 1,95 
lndisponfvel 9,62 
Total do OPM ~1,02 

FONTE: BPGd/P1, 01 Jul 05 

Nos quadros 1 0 e 11 , percebe-se o percentual de efetivo que e utilizado pelas 

unidades do interior do estado, na realizagao da missao que, conforme a LOB, 

deveria ser realizada por fragao de tropa especializada, liberando o efetivo 

mobilizado para realizagao da missao da OPM. No estudo ha o esclarecimento de 

que o percentual de 27,04% equivale a 6.09% do efetivo total existents no interior 

nas unidades citadas. 

QUADRO 10- GUARDA E ESCOLTAS NO INTERIOR DO EST ADO POR OPM 

DEMONSTRATIVO DO EFETIVO EMPREGADO NO POLICIAMENTO DE 
GUARDAS NAS UNIDADES INTERIORIZADAS 

Efetivo Efetivo 
Existente Guarda 
% % 
Relativa Relativa 
Efet/Prev Efet/Prev % POLICIAMENTO DE GUARDA 

UNIDADE BPGD BPGD em relacao ao efetivo da OPM 

1° BPM 79,66 2,80 3,52 

4° BPM 68,21 3,29 4,82 

5° BPM 106,82 6,58 6,16 

6°8PM 75,40 8,16 10,82 

14° BPM 66,02 2,07 3,14 

16° BPM 47,87 4,14 8,65 

TOTAL 443,97 27,04 6,09 

FONTE: SisPel/ P-1 das OPMs 
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QUADRO 11- EFETIVO EMPREGADO EM GUARDA E ESCOLTAS POR ATIVIDADE 

LOTA<;AO/ATIVIDADE o/o EFETIVO EXISTENTE 

Policiamento Guarda lnterna 0,00 
Ostensivo de 

Guarda Externa 17,54 Guardas em 
Estabelecimentos Escolta 4,38 

Prisionais Rondas Externas 5,12 

Total 27,04 

0 estudo e urn documento abrangente, do qual se pode aproveitar para a 

discussao do tema, o extrato que se refere a compara<;ao das atividades dos 

recursos humanos do sistema penitenciario, com a dos policiais-militares: 

"• Fun96es desempenhadas pelo Recurso Humano Terceirizado 

0 recurso humano terceirizado atuante no Sistema Penitenciario Paranaense e diverso e 

abrange diversas areas do conhecimento. Para fins do presente estudo, exclufmos a analise 

das fun96es especializadas realizadas por agentes terceirizados elencadas no Quadro 

Administrativo e de Saude, atendo-nos somente aquelas que afetam diretamente a aplica9ao 

da Polfcia Militar, ou seja, ados Agentes Penitenciarios, Agentes de Disciplina, Vigilantes e 

Agentes Taticos. 

Atraves da analise do Edital 01/2004 da Secreta ria de Estado da Administra9ao do Estado do 

Parana, publicado em 26 de Janeiro de 2004, coletamos as seguintes tarefas tfpicas das 

fun96es do cargo de agente penitenciario: 

Participar das propostas para definir a individualizactao da pena e o tratamento, objetivando a 

adapta9ao do preso e a reinser9ao social; 

Receber e orientar os presos quanto as normas disciplinares da unidade; 

Fiscalizar a movimenta9ao, a distribui9ao de refei96es, o uso de ferramentas e materiais em 

todas as dependencias da unidade, zelando pela seguran9a e disciplina; 

lnspecionar as celas e demais instala96es ffsicas; 

Efetuar revistas pessoais e apreender objetos suspeitos ou nao permitidos; 

Acompanhar os presos nos atendimentos tecnicos ou especializados, oficinas de trabalho e 

escola, ou deslocamentos externos; 

Conduzir vefculo de transporte de presos; 

- Efetuar controles diversos, registrando e comunicando as ocorrencias de acordo com as 

normas da unidade; 

Observar as atividades individuais e coletivas do preso, as rela96es com as visitas e as suas 

condi96es ffsicas e mentais; 

- Executar outras tarefas correlatas com a formactao, com a fun9ao e com a area de atua9ao. 
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Por extensao, a competencia dos Agentes de Disciplina e semelhante as dos Agentes 

Penitenciarios, tendo-se em vista que aqueles sao os recursos humanos terceirizados que 

substituem estes em suas atribui<f6es. 

Segundo do Dr. Vicente, os Vigilantes sao aqueles agentes terceirizados que realizam a 

guarda diuturna dos Estabelecimentos Penitenciarios atraves da permanencia em postos de 

controle, de vigilancia e monitoramento. Contam com as seguintes atribui<f6es: 

Zelar pelo patrimonio sob sua salvaguarda; 

Manter a vigilancia constante no posto sob sua atua<fao, alertando, informando e agindo 

adequadamente quando do surgimento de eventos que provoquem disturbios nas unidades 

prisionais; 

Fiscalizar e observar atentamente as a<f6es dos detentos no patio dos estabelecimentos 

penitenciarios; 

Acionar as autoridades competentes para coibirem quaisquer a<f6es envolvendo fugas e 

movimentos reivindicat6rios. 

Ja os Agentes Taticos sao os que realizam a guarda dos Estabelecimentos Penitenciarios 

atraves das rondas ostensivas e motorizadas realizadas no entorno externo do 

estabelecimento. Tanto os Vigilantes quanto os Agentes Taticos disp6e de equipamento 

mlnimo necessaria para a execu<fao da tarefa, ou seja, armas de porte como rev61veres, 

carabinas e espingardas e, quando necessaria, urn velculo leve. 

Outro aspecto relevante e a forma(fao especffica destinada a cada recurso humano. 0 Agente 

Penitenciario tern urn curso de forma(fao com a dura(fao minima prevista de 120 (cento e 

vinte) horas (Secretaria de Estado da Administra(fao em parceria com a Secretaria de Justi(fa 

do Estado do Parana) e que e especffico para as fun<f6es que ira desenvolver ao Iongo de 

sua jornada profissional. 0 Agente de Disciplina e o Vigilante possuem curso de forma(fao de 

Vigilante Particular, com dura(fao de 120 (cento e vinte) horas, mas sob enfoque abrangente, 

capacitando-os a atuar tanto em empresas particulares, quanto agentes em 6rgaos publicos 

(forma<fao generalista). Ja o Agente Tatico, alem da formagao adquirida igualmente como o 

Agente de Disciplina e o Vigilante, devem tambem possuir um Curso de Qualifica<fao 

Profissional de Agente Tatico, com a dura(fao de 120 (cento e vinte) horas, capacitando-o em 

tecnicas pertinentes a ag6es taticas envolvidas com seguran(fa de estabelecimentos e 

dignitaries e a<f6es motorizadas (curso em reformula<fao pela Pollcia Federal). 0 Policial 

Militar, durante a sua forma<faO como Soldado Policial Militar, possui carga horaria minima de 

1.400 (mil e quatrocentas) horas, especializando-o para atuar nas mais diversas atividades, 

desde Policiamento Ostensivo Geral a Policiamento de Transito, passando inclusive pelo 

Policiamento de Guarda." 

"as atividades especfficas de Agente Penitenciario poderao ser executadas por um Policial 

Militar, atraves de uma formagao especlfica. Finalmente, existe uma missao institucional para 

cada 6rgao envolvido nesse processo. Ao DEPEN/PR cabe a salvaguarda da Lei de 
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Execugoes Penais e o acompanhamento do preso atraves do caminho da ressocializagao, 

enquanto a Polfcia Militar compete o disposto na Carta Magna, em seu Art. 144, V, §§ 5°, 6° e 

7°, e em leis complementares. Como missao, a Polfcia Militar nao deveria salvaguardar 

somente, e tao somente, a Lei de Execugoes Penais, mas todo o aparato legal constitufdo 

pela Lei e por suas instituigoes. Residualmente, se, e somente se, houver falencia do 6rgao 

publico competente para atuar no sistema prisional, a Polfcia Militar poderia substituir urn 

Agente Penitenciario por urn Policial Militar naquela atividade institucional. 

Atualmente a Polfcia Militar executa, excepcionalmente, a Guarda lnterna na Penitenciaria 

Central do Estado, mas sob molde e missao distintos. Na PCE a Polfcia Militar executa a 

Guarda lnterna visando somente a protegao dos Agentes Penitenciarios, das lnstalagoes 

lnternas e a Manutengao da Ordem lnterna no Presidio, ficando as outras missoes a cargo 

dos Agentes Penitenciarios que prestam servigos naquele estabelecimento penitenciario. A 

atribuigao distinta destinada aos Policiais Militares que prestam servigos internamente 

naquele estabelecimento e lfcita legalmente, e nao descaracteriza o Policial Militar de suas 

atribuigoes legais." 

"Assim, o limite da competencia de execugao da atividade destinada a urn agente terceirizado 

responsavel pela guarda externa de urn Estabelecimento Penitenciario, o Vigilante, resume

sa na observagao e atengao constantes e, em caso de anormalidade, acionar 6rgaos 

competentes para que providencias legais e efetivas sejam tomadas. Nessa esteira tambem 

estao submetidos os Agentes Taticos, que atuarao apenas preventivamente, e caso ocorra a 

quebra da ordem somente poderao acionar autoridades competentes para contengao do 

disturbio. 

Comparando-se o Vigilante, o Agente Tatico e o Policial Militar observa-se, com fulcro na 

destinagao legal, que o Policial Militar e autoridade competente para agir prontamente a 

qualquer manifestagao ou disturbio que venha a afetar a ordem de urn Estabelecimento 

Penitenciario, quer externamente, quer internamente, tendo competencia, qualificagao e 

preparo para tanto. 0 exercfcio das atividades epigrafadas e pleno somente quando 

executado por Policial Militar, enquanto ao Agente Tatico e ao Vigilante resta apenas a 

evocagao do contido no Art. 301 do C6digo de Processo Penal Brasileiro." 

Das explanagoes expostas, pode-se raciocinar sabre o fato de que, como a 

Polfcia Militar tern a missao de agir em caso de falencia dos 6rgaos responsaveis, 

ela deve ter condigoes e treinamento para tal, os recursos humanos devem ser 

dimensionados de forma a atender este quesito. Outro aspecto e a citagao, no 
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documento, que, ao agente tatico e ao vigilante cabe acionar as autoridades 

competentes para controlar o disturbio 

Na analise do estudo, foi possfvel perceber indicativos consistentes, que 

servem de auxflio para resoluc;ao da problematica citada no comec;o do trabalho. 

Porem, abordagem pode ser feita de outra forma. Assim, recorremos a outro estudo, 

elaborado por uma comissao designada pelo Comandante-Geral da Polfcia Militar do 

Parana, como forma de mudanc;a de paradigma, que permite aprofundar a analise 

do tema. Sobre o problema, ele se coloca da seguinte forma: 

"2. QUESTAO PRIMORDIAL (0 PROBLEMA) 

A grande preocupagao do Comando Geral e dos comandantes subordinados quanto a guarda 

externa dos presidios reside na absoluta falta de pessoal disponfvel para assumir a guarda 

externa dos estabelecimentos em constru<;ao, alem de os atuais estarem precariamente 

atendidos e outras atividades desenvolvidas pela Polfcia Militar demandarem consideravel 

reforgo de pessoal para que possam corresponder aos objetivos de governo e aos anseios da 

populagao. Este e o problema, razao de ser deste trabalho." 

A respeito disso, como exposto, verifica-se que a legislac;ao e clara quanto a 

necessidade de efetivo especializado para realizac;ao da missao. Trata-se no caso 

das condic;oes de cumprimento da legislac;ao. Os objetivos do governo devem 

corresponder aos anseios da populac;ao, relacionados ao Bern Comum. Garantir as 

condic;oes para a eficiencia de aparelho punitivo do Estado, e uma das 

responsabilidades do governante, em func;ao de que,concorrem para pratica do 

ilfcito 03 fatores: a impunidade, o anonimato e a oportunidade. Sendo o Estado o 

detentor do Monop61io do Uso da Forc;a, deve ter mecanismos adequados para fazer 

uso deste atributo dentro dos ditames dos Direitos Humanos. 

Em outro ponto, num relato sintetico e objetivo, sao expostas alternativas para 

decisao do comando quanto a soluc;ao da questao. Evidenciando-se a preocupac;ao 

dos autores, com o destino da corporac;ao, da seguinte forma: 

"3. DISCUSSAO 

a. Alternativas de Solugao 
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1 ) Alternativa I 

Aproveitar o excedente de aprovados no concurso em andamento para ingresso na 

Corpora<;ao e incluir o efetivo necessaria para suprir as deficiencias atuais de guarda externa 

dos presidios e as demandas representadas pelas penitenciarias em constru<;ao e as 

decorrentes de eventual encerramento de contrato com as empresas terceirizadas. 

2) Alternativa II 

Propor altera<;ao dos quadros organicos do BPGd (aumentando o numero de subunidades eo 

efetivo previsto) e das unidades do interior que executam guarda externa de presidios ou que 

receberao esta incumbencia com a constru<;ao de novas unidades prisionais, incluindo 

subunidades de polfcia de guarda em sua estrutura, com a previsao do efetivo necessaria. 

3) Alternativa Ill 

Criar urn Super BPGd, com sede em Curitiba e responsabilidade pela guarda externa de 

todos os estabelecimentos penais no Estado do Parana, com todos os efetivos empregados 

na atividade compondo subunidades e fra<;6es a ele subordinadas. 

4) Alternativa IV 

Criar urn quadro de funcionarios civis para substituir paulatinamente policiais militares 

empregados em fun<;6es administrativas e de apoio, liberando estes para emprego em 

atividades operacionais, ap6s reciclagem. 

5) Alternativa V 

Propor ao Governo do Estado a cria<;ao de uma guarda especffica para realizar a guarda 

externa dos presidios paranaenses, vinculada ao DEPEN ' SEJU, desobrigando a PM desse 

encargo e redirecionando seus efetivos para execu<;ao de outras missoes, suprindo carencias 

existentes na execu<;ao do policiamento ostensivo geral (atendimento de ocorrencias) e 

possibilitando melhor desempenho nas atividades de prioridade governamental (Projeto Povo, 

Patrulha Escolar, etc.). 

b. Analise das Alternativas 

1) Alternativa I - Aproveitamento de excedentes de concurso 

a) Vantagens: 

- Aproveita pessoal aprovado nos exames iniciais de concurso em parte ja realizado; 

- Baixo custo, muito menor do que implementar novo concurso; 

- Menor tempo para obten<;ao do resultado (ingresso de pessoal). 

b) Desvantagens: 

- Depende de aprova<;ao governamental e altera<;ao documental do concurso; 

- Acarreta sobrecarga aos 6rgaos encarregados da forma<;ao dos selecionados; 

- Pode nao suprir toda a necessidade de efetivo. 

2) Alternativa II - Altera<;ao de QO 

a) Vantagens: 
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- Proporciona aumento do efetivo previsto para a PMPR, possibilitando novos recrutamentos 

posteriores; 

Subordina todos os efetivos empregados em guarda externa a unidade e subunidades 

especializadas; 

- Proporciona melhores condig5es de treinamento e controle, aprimorando desempenho; 

- Preserva o princfpio de responsabilidade territorial e, em parte, o de unidade de doutrina; 

- Facilita as interveng5es de apoio, programadas ou emergenciais, pelas unidades de area. 

- Facilita a alternancia do pessoal empregado na de guarda externa de presidio e em outras 

atividades, por motives de saude, reciclagem, comprometimento relacional e outros. 

b) Desvantagens: 

- Compromete em parte a unidade de doutrina; 

- lntroduz subunidade especializada em unidade de pollcia militar; 

- Depende de aprovagao governamental e alteragao da Lei de Fixagao do Efetivo. 

3) Alternativa Ill- Super BPGd 

a) Vantagens: 

- Proporciona aumento de efetivo previsto para a PMPR, possibilitando recrutamentos futures; 

- Proporciona unidade de doutrina pela subordinagao de todo o efetivo empregado na 

atividade a urn s6 comando; 

- Facilita a especializagao do pessoal e assimilagao de novos procedimentos; 

- Facilita as ligag5es com os demais 6rgaos atuantes na area prisional do Estado 

(DEPEN/SEJU, Vara de Execug5es Penais). 

b) Desvantagens: 

- Compromete o principia de responsabilidade territorial, especialmente em relagao as 

unidades do Interior; 

- Dificulta as interveng5es de apoio das unidades de area; 

- Compromete a supervisao e o controle pela distancia entre a sede da unidade e as frag5es 

subordinadas; 

- Dificulta a alternancia do pessoal empregado na de guarda externa de presidio e em outras 

atividades, por motives de saude, reciclagem, comprometimento relacional e outros. 

4) Alternativa IV - Quadro de Funcionarios Civis 

a) Vantagens: 

- Libera efetivo de policiais militares para atividade operacional; 

- Diminui o custo do pessoal empregado na atividade meio; 

- Diminui necessidade de recrutamento para aumento do efetivo operacional. 

b) Desvantagens: 

- Necessita de aprovagao governamental e tramitagao na Assembleia Legislativa; 

- Pede comprometer eficiencia das atividades administrativas e de apoio; 
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- Parte do efetivo ora utilizado na administrac;ao e apoio nao apresenta condic;oes de emprego 

operacional. 

5) Alternativa V- Guardado DEPEN/SEJU 

a) Vantagens: 

- Libera os efetivos empregados na guarda externa dos presidios para atividades de 

policiamento ostensive geral; 

- Limita o emprego da PMPR em presidios a situac;oes epis6dicas e temporarias; 

- Aumenta a flexibilidade de emprego dos efetivos e a capacidade de manobra da 

Corporac;ao. 

b )Desvantagens: 

- Representa fragilizac;ao da Polfcia Militar pela perda de espac;o para outros 6rgaos e 

supressao de tradicional atividade legal; 

- Pode resultar em diminuic;ao do efetivo previsto pela provavel extinc;ao do BPGd; 

- Depende de aprovac;ao governamental e tramitac;ao na Assembleia Legislativa; 

- Demanda Iongo tempo de espera ate criac;ao de novo 6rgao, recrutamento, selec;ao e 

formac;ao do pessoal; 

- Ha risco de o novo 6rgao nao assumir a atividade em todos os estabelecimentos. 

3 CONCLUSAO 

A situac;ao em estudo, em que pese ser urn problema para o Comando da PMPR, representa 

uma oportunidade para conquistas. A analise das alternativas de soluc;ao demonstrou que 

todas elas sao exequlveis, porem a implementac;ao de cada uma delas depende de aceitac;ao 

governamental. 

A Alternativa I (Aproveitamento de excedentes de concurso) e a Alternativa IV (Quadro de 

funcionarios civis) possibilitam avanc;os significativos em relac;ao a necessidade de efetivo 

tanto para a guarda externa de presidios, quanta para outras demandas no campo 

operacional. Elas merecem prioridade na implementac;ao. 

A Alternativa II (Aiterac;ao de QO) e a Alternativa Ill (Super BPGd) sao excludentes entre si, 

mas uma delas precisa ser adotada para que todos os efetivos empregados na atividade de 

guarda externa de presidios passem a fazer parte de unidade ou frac;ao especializada em 

pollcia de guarda, com comando definido e estrutura de apoio condizente com a missao. A 

implementac;ao de uma dessas alternativas cria condic;oes para recrutamentos futuros devido 

o aumento do efetivo previsto decorrente. Dentre as duas linhas de ac;ao, a Alternativa II se 

apresenta mais coerente na analise realizada. 

Par outro lado, a Alternativa V (Guarda do DEPEN/SEJU) alem de representar significativa 

perda de espac;o para a Corporac;ao, s6 podera ser viabilizada se encontrar ressonancia 

positiva em outros setores do Governo, e no proprio Governador do Estado, e possivelmente, 

se viabilizada, teria sua implantac;ao paulatina e demandaria Iongo tempo para sua 
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consecugao, com risco de nao acontecer totalmente. Alem do que, representa solugao 

juridicamente inviavel por contrariar dispositivos da legislagao federal. 

Ap6s a analise da materia, fazendo urn confrontamento, com as demais ideias 

anteriormente discutidas, somos levados a certas considera96es. Em rela9ao as 

conclus6es podemos entender que as Alternativas: (Aproveitamento de excedentes 

de concurso) e (Quadro de funcionarios civis) se implementadas se prestam para 

resolu9ao do problema relativo ao efetivo global da Polfcia Militar, conforme 

demonstrado, o quadro organizacional do BPGd e mesmo o da PMPR nao atende a 

necessidade de efetivo em fun9ao das miss6es estabelecidas pela legisla9ao. 

As alternativas: (Aitera9ao de QO) e (Super BPGd) resolvem o problema 

proposto no estudo, sendo indicativas do caminho a ser seguido, quando ampliamos 

o cenario tal como feito no presente trabalho. Altera9ao de quadro da PMPR, criando 

varias fra96es de tropa com atividade especializada poderia sofrer resistencia, na 

sua implementa9ao por parte de alguns segmentos da sociedade e mesmo da 

corpora9ao, que poderiam acreditar que o Iugar do policial-militar e na rua 

atendendo a popula9ao, tal como o raciocfnio, utilizado em Sao Paulo, a respeito do 

qual e possfvel verificar interessantes materias, publicadas em 2.003, no Correio 

Popular. Com efeito, percebe-se que este entendimento e equivocado. 0 

cumprimento da missao de sentinela, exige a voca9ao militar, em virtude, da 

implica9ao no que se refere a necessidade de existencia da capacidade de se 

sacrificar, para neutralizar a a9ao de fatores adversos ao Bern Comum. Alem do que 

e uma atividade essencialmente de Estado, conforme ja discutido. Ainda sobre o 

fracionamento de tropa, verificamos que e alternativa que vai contra a uma boa 

estrategia, a qual apregoa a unidade de comando; e que parece estar sendo seguida 

pelas fac96es criminosas. 

Com rela9ao a alternativa do Super BPGd, parece ser a alternativa mais 

viavel e 16gica, principalmente, em se tratando de atividade especializada, na qual 

temos como referencia, outras unidades que executam atividades especializadas e 

tern atua9ao estadual; caso do Batalhao Ambiental e do Batalhao de Polfcia 

Rodoviaria. Alem do que , vislumbra-se o estabelecimento de convenios com a 
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Secretaria de Justiga e com outros 6rgaos ligados a realidade do Sistema 

Penitenciario, nos moldes adotados pelos citados batalhoes. 

Ja a adogao da alternativa (Guardado DEPEN/SEJU) e a manifestagao clara 

do pensamento citado anteriormente, e que como o proprio estudo aponta carece de 

fundamentagao jurfdica e doutrinaria, mesmo em se considerando que os 

funcionarios, fossem efetivos do Estado. No desdobramento das atividades, com o 

passar do tempo, e possfvel imaginar OS problemas advindOS, da falta de uma 

estruturagao de carreira e do envelhecimento do recurso humano nela aplicada. 

Uma alternativa viavel seria a criagao de uma guarda militarizada vinculada ao 

Ministerio da Justiga, nos moldes, adotados na ltalia, porem isto, necessitaria de 

muito tempo para implantagao e a articulagao de diversos setores da sociedade: 

FIGURA 7- NOTICIA AGENTES DE MURALHA SUBSTITUEM POLICIAIS 

FONTE: Jornal Correio Popular, Campinas, 28 fev., 2003 
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FIGURA 8- NOTiCIA FAL TA DE CONDI<;OES DE TRABALHO AGENTES DE MURALHA 

FONTE: Jornal Correia Popular, Campinas, 18 mar. 2003. 
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0 estudo destaca a atividade dos policiais-militares nas cadeias publicas e 

aponta para a necessidade de urn efetivo equivalente a 219% do efetivo previsto 

para o Batalhao de Polfcia de Guarda, ressaltando-se que os criterios sao diferentes 

daqueles utilizados no Estudo de Estado-Maior e da Previsao de Recurso Humanos 

e Materiais feita pelo proprio BPGd. 

4.4 Seguranc;a dos Estabelecimentos com Atividades Assemelhadas: 

Urn fator a ser considerado e que o Batalhao de Polfcia de Guarda, alem de 

executar as missoes relacionadas ao Sistema Penitenciario, tambem, desenvolve 

missoes relacionadas com instituic;oes que desenvolvem atividades assemelhadas, e 

que numa ampliac;ao do campo de analise tambem estao inseridas nesta 

problematica. Tem-se como exemplos: o lnstituto de Assistencia Social do Parana 

(IASP); 0 Centro de Triagem II (COT II) da Polfcia Civil e o Centro lntegrado de 

Atendimento ao Adolescente lnfrator (CIAADI). 

Com efeito, verifica-se que na analise dos problemas acerca destas 

instituic;oes estao os mesmos elementos vistos, em relac;ao ao Sistema 

Penitenciario, agravados no caso dos adolescentes, por estarem inseridos num 

contexto de total falta de perspectivas e de ausencia de imposic;ao de limites em que 

se deixou chegar a juventude nacional. 

Quando se observa a modificac;ao de certos elementos culturais como: o 

afastamento da juventude da religiao e mudanc;as no sistema educacional que 

antigamente era pautado em estabelecer valores a serem respeitados, por meio da 

pratica do ensino de materias como Moral e Civismo, Ensino Religioso e Educac;ao 

Ffsica. Atualmente, nota-se a propagac;ao de urn sistema aberto, com a relativizac;ao 

dos valores. Ha que se entender que esta situac;ao pode ser percebida como uma 

situac;ao generica, nao absoluta, verifica-se que existem varias iniciativas que de 

certa forma procuram retomar o sentido primeiramente exposto, ou seja, o do 

regramento. Outro fator que se percebe e uma certa "glamourizac;ao" da vida 

desregrada e marginal, que subliminarmente passou a se propagar atraves dos 

meios de difusao cultural, isto tern levado, sobretudo nos centros urbanos, urn 
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contingente enorme de jovens para pratica de condutas delituosas. 

Fato percebido nas a<;6es praticadas pelos adolescentes infratores e uma 

intensidade maior de atitudes violentas. Talvez, reflexo do quadro anteriormente 

descrito e do incremento do consumo de drogas, nas suas diversas formas, numa 

cultura niilista voltada ao prazer e a satisfa<;ao imediata dos seus anseios. 

Estes sao alguns dos elementos conjunturais a serem levados em 

considera<;ao, quando procuramos vislumbrar mecanismos e metodologias a serem 

implementados no Sistema Penitenciario, com vistas a fazer frente a realidade que 

se apresenta. 

Ha que se considerar, ainda, outros aspectos relativos as atividades do 

Batalhao de Guarda. 0 primeiro diz respeito a existencia do Decreto 1592, de 18 de 

Julho de 2.003, que atribuf conjuntamente a Secretaria de Estado da Justi<;a e da 

Cidadania e a Secretaria de Estado da Seguran<;a Publica, as tarefas relativas ao 

atendimento e solu<;ao de eventos crfticos em estabelecimentos prisionais 

subordinados a administra<;ao da Secretaria de Estado da Justi<;a e da Cidadania; 

estruturando o Grupo de Gerenciamento de Crises, no qual: o chefe do Grupo de 

Gerenciamento na capital, e o Comandante do Batalhao de Polfcia de Guarda e no 

interior do estado, e o Comandante do Batalhao de area. 

A Resolu<;ao Conjunta 003/2003, da Secretaria de Seguran<;a Publica e da 

Secretaria de Justi<;a, estabelece que o Grupo de Gerenciamento de Crise e 6rgao 

executivo ,permanente, com caracterfsticas de constante preparo e treinamento 

subordinado ao Grupo de Decisao composto da seguinte forma: 

• a) Secretario de Estado da Justi<;a e da Cidadania; 

• b) Secretario de Estado da Seguran<;a Publica; 

• c) Secretario- Chefe da Casa Civil do Estado; 

• d) Representante do Poder Judiciario; 

• e) Representante do Ministerio Publico; 

• f) Representante da Assembleia Legislativa do Estado 

Estabelece, ainda, que o Grupo de Gerenciamento da Crise promovera o 

treinamento e preparo necessaria a servidores especialmente designados, oriundos 

do Departamento Penitenciario do Estado, da Polfcia Militar e da Polfcia Civil, com a 

finalidade de estar em prontidao permanente para eventual crise. 
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0 segundo diz respeito a atua<;ao do BPGd, em atividades assemelhadas ao 

Sistema Penitenciario relacionadas aos atendimento aos adolescentes infratores 

custodiados pelo lnstituto de A<;ao Social do Parana, I ASP, para a qual se verifica a 

existencia de urn protocolo, Protocolo lnterinstitucional de Gerenciamento de Crises 

em Unidades de Priva<;ao de Liberdade de Adolescentes em Conflito com a Lei, que, 

em analogia ao primeiro item remete a responsabilidade de gerir eventual crise 

naquelas institui<;ao ao encarregado pelo gerenciamento de crise dentro do sistema 

penitenciario, dentro de uma visao sistemica, do problema, ou seja, ao comandante 

do BPGd e comandantes dos Batalhoes do interior, fatos este ja ocorridos na hist6ria 

recente do estado. 

A respeito das delegacias, tem-se urn extrato da informa<;ao feita pel a 1 . a 

Se<;ao do Estado-Maior da Polfcia Militar do Parana, sob n.0 004/2004, datada de 19 

de Janeiro de 2004 a qual nas suas conclusoes permite uma visao apropriada da 

questao: 

"a) A competencia para realizar tanto a guarda interna como externa de delegacias de polfcia, e atribui9ao 

exclusiva da Polfcia Civil, atraves de seus proprios servidores, exceto se efetivamente o local for uma 

Cadeia Publica, que atenda aos requisites da LEP. 

b) A Polfcia Militar, como orgao publico de seguran9a, em fun9ao da falta de capacidade de resposta dos 

orgaos competentes, nao por culpa destes, mas por fatores conjunturais agravados ao Iongo do tempo, 

por falta efetiva de pplfticas publicas, historicamente tern demonstrado urn elevado espfrito de coopera9ao 

com toda a administra(fao, socorrendo aqueles que precisam, suprindo eventuais falhas, tendo como 

escopo sempre os interesses da comunidade. 

c) Alguns orgaos publicos estao tao acostumados a terem suas deficiencias supridas por policiais 
militares que passaram a acreditar que essas atividades sao obriga96es da PMPR. 

d) A alega9ao por parte desses orgaos, de absoluta falta de pessoal, nao pode ser aceita como 
justificativa para o emprego de policiais militares, pois, hoje, mais do que nunca, a propria PMPR passa 
por uma crise de efetivo. 

e) Em muitas situa96es, usando de prerrogativas legais, a Secretaria de Seguran9a Publica tern 
determinado a PMPR a seguran9a externa de delegacias, em fun9ao de que acabaram se transformando 
em verdadeiras cadeias publicas. lsso, vale lembrar, deve ser transitorio e nao definitive, como acaba 
acontecendo. 

Assim, somos de opiniao de que a PMPR deve restringir ao maximo os encargos adicionais a sua 
atribui9ao constitucional, pois estas atividades estao gerando o infcio de sua falencia como polfcia 
preventiva, alem de sobrecarregar o policial militar com tarefas estranhas a sua propria forma(fao, assim 
como os policiais civis que sao empregados em fun96es de carceragem tambem estao em desvio de 



" 

70 

functao, altamente prejudicial para a segurancta da populactao. 0 maior prejudicado de tudo isso e o 
cidadao, que esta deixando de ser atendido satisfatoriamente pela sua polfcia ostensiva e polfcia judiciaria, 
em functao dos multiplos encargos que elas passaram a ter, sem que houvesse qualquer aumento de 
efetivo ou de estrutura organizacional compatfvel. 

Contudo, o Governo do Estado, tern urn problema diffcil de ser resolvido. E sem sombras de duvidas uma 
das piores heranctas. Data venia, nao e atribuindo a responsabilidade da Polfcia Civil a Polfcia Militar, que 
o problema sera solucionado. 0 que precisa e investimento na constructao e operactao de cadeias 
publicas? para que a LEP seja cumprida, como felizmente demonstram as act6es do atual Governo. 

Da observagao dos documentos apresentados, pode-se entender a vantagem 

administrativa em reunir os policiais-militares que executam missoes semelhantes 

sob urn comando unico, como ocorre com o Batalhao Ambiental, com o Batalhao 

Rodoviario e como pretende-se fazer com o Batalhao de Operagoes Especiais. 
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5 CONCLUSAO 

5.1 Considerac;oes 

Diante de que foi exposto, e posslvel perceber a busca continua da 

sociedade no sentido de encontrar solu96es quanto a forma mais adequada de 

impor condicionamentos e de punir os desvios do comportamento desejado. A 

sociedade de hoje, depara-se com urn problema que tern exigido cada vez mais a 

atua9ao de especialistas, que e a questao penitenciaria. Verifica-se que nao ha 

como solucionar este problema sem a participa9ao efetiva do conjunto da sociedade; 

atuando principalmente nos fatores formadores da populavao de apenados. Como 

elementos que estao na origem da formavao desta popula9ao encontram-se: o 

desequillbrio economico e uma cultura voltada a satisfa9ao do ego. No Brasil, o 

quadro nao e diferente, agravado por urn enorme desequilfbrio economico entre as 

classes sociais, o pafs registra Indices de violencia de palses em guerra. Sem rever 

posicionamentos em relavao a produ9ao de exclufdos; a sociedade brasileira 

,atraves dos governos, tern procurado tratar a questao penitenciaria, sobretudo nos 

ultimos anos, com mais atenvao e respeito aos direitos humanos, procurando 

resgatar as condi96es adequadas ao apenado para reintegrar-se a sociedade, com 

programas voltados especificamente para este publico. Tambem podem ser 

observados os esfor9os de governos no sentido da construvao de novas unidades 

penais, para dar atendimento ao contingente cada vez maior de pessoas a serem 

recebidas pelo sistema. Percebeu-se que esta tendencia nao solucionara o 

problema da popula9ao carceraria do Brasil que continua a crescer superando a 

capacidade prisional. No que se refere ao crime, acompanhou-se urn quadro que 

demonstra a evoluvao de estruturas e organiza96es criminosas em busca de poder. 

Tais organiza96es estao criando liga96es que permeiam as estruturas do Estado, 

possuem recursos financeiros e detem em seu poder informa96es de pessoas 

representantes do poder publico e de segmentos da sociedade que permitem a 

manipulavao destas pessoas em favor dos interesses das citadas organiza96es. 

Dentro das estruturas destas organizav6es, verifica-se a existencia de segmentos 

dispostos hierarquicamente, com liga96es dentro e fora das unidades penais e 

assemelhadas, os quais tem-se constituldo em urn fator adverso a Seguranva 

Publica. A avao destes grupos passou a representar urn motivo de especial atenvao 
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ao Estado Brasileiro, tendo em vista que ferem urn dos pressupostos basicos do 

conceito de Estado que e ter o monop61io do uso for<fa. Verificou-se tambem que na 

realidade o Sistema Penitenciario Brasileiro e constitufdo de sistemas estaduais que 

procuram estabelecer integra(fao, mas que na pratica tern legisla<f6es diferentes e 

sao geridos de forma diferente; o que vai contra a ideia de sistema. Percebeu-se que 

o estado deve se organizar e integrar-se cada vez mais para fazer frente ao crime 

organizado que ganhou caracterfsticas de estruturas transnacionais, quando se fala 

da globaliza(fao do crime. Naturalmente e importante considerar que, esta estrutura 

tern que ter urn enfrentamento, com condi<f6es e mecanismos diferentes daqueles 

usados para tratar os apenados envolvidos em delitos por for<fa das condi<f6es 

sociais. Percebeu-se que entre as formas que o Estado dispoe para mudar a 

realidade do sistema penal e da violencia observadas no pals, estao: 

• a. cria(fao de uma rede de prote(fao social, que proteja a popula<fao 

de ser cooptada pelo crime organizado, isto passa pela melhor 

distribui<fao de renda e acesso a educa(fao de qualidade, bern como, 

servi<fOS e equipamentos publicos; 

• urn tratamento humanizado voltado a reinser<fao do apenado na 

sociedade oferecendo op<f6es para que este nao volte a delinquir; 

• a atua<fao contra o crime organizado, com mecanismos diferentes e 

legisla<fao especffica daqueles utilizados, especialmente no que 

tange as faC(fOeS criminosas. 

No aspecto do Sistema Penitenciario Paranaense, verificou-se a existencia 

de varias iniciativas no sentido de melhorar as condi<f6es de administra(fao e 

integra(fao das unidades penais do estado de forma a capacita-lo a acolher em 

condi<f6es adequadas a popula<fao carceraria sob sua responsabilidade. Entre as 

medidas tomadas pelo Governo do Estado, estao a constru<fao de novas unidades 

penais e a amplia(fao das ja existentes. Notou-se tambem que, de forma similar, o 

Governo do Estado, preocupou-se com a aten(fao ao adolescente em conflito com a 

lei, com a constru<fao de novas unidades para possibilitar a execu<fao direta de 

programas das medidas socioeducativas de restri(fao e priva<fao de liberdade. Foram 

tomadas iniciativas no sentido de melhorar aspectos operacionais das unidades que 

trabalham com a custodia de pessoas infratoras da Lei, na tentativa de dar mais 
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celeridade e eficiencia aos processos, diminuindo custos; tentando assegurar uma 

qualidade nos servic;os prestados. Neste desenvolvimento, foram feitas mudanc;as 

que envolveram a alterac;ao na forma de gestao de pessoal ate entao empregada. 

Houve a discussao do ponto de convergencia que deveria ser dado a atividade 

daqueles que exercem a custodia de pessoas, modificac;ao de escalas de trabalho, 

contratac;ao de pessoal e a busca de uma maior integrac;ao de todos os 6rgaos 

envolvidos, inclusive com a tratativa de normas que possibilitassem a rapida tomada 

de decisao por parte do Governo. Assim fica claro que, todas as iniciativas 

caminham no sentido da unificac;ao das ac;oes dos 6rgaos menores para o 

fortalecimento do organismo maior, que e o Estado. Na Policia Militar, como 

demonstrou o estudo, verifica-se o exercicio das atividades de guarda e escoltas 

distribuidas entre diversas unidades policiais, o que envolve diferenc;a de tratamento 

e perspectivas em relac;ao a realizac;ao da missao. Os esforc;os destas organizac;oes 

sao reconhecidos pelos excelentes servic;os prestados no trato com os apenados 

quando se observa a efetiva tranquilidade, existente no Estado do Parana, quando 

comparada com situac;ao em outros estados da federac;ao. 

Observa-se que a unificac;ao dos esforc;os e fundamental,pois, e a tendencia 

natural e mais 16gica quando se trata de analisar o problema de forma sistemica. 

Uma serie de especialistas reclamam da dificuldade da Policia Militar, estar 

desenvolvendo a missao de guarda e escoltas, empenhando substancial efetivo, 

quando poderiam estar realizando estar realizando o policiamento ostensivo normal 

,mormente, aquele desenvolvido nos moldes da Policia Comunitaria. Nesta linha de 

raciocinio, estes especialistas apontam para a desonerac;ao da Policia Militar da 

obrigac;ao das atividades de guarda e escoltas, com a criac;ao de uma policia 

penitenciaria ou guarda penitenciaria que pudesse dar suporte a todo o sistema. 

Oeste entendimento, verificamos que se destaca a ideia de uma nova organizac;ao, 

ou corpo de funcionarios do Estado. Ela necessariamente teria que ser regida por 

legislac;ao (mica e possuir estrutura hierarquizada para atendimento a todos os 

aspectos relativos: ao gerenciamento de recursos humanos; atividades de 

inteligencia, planejamento e logistica. Sem considerar os aspectos legais e o tempo 

necessario para operacionalizar tal iniciativa, podemos pensar nas expectativas a 

serem geradas se criada tal organizagao, pois, nao estaria dentro de uma 
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concepc;ao sistemica da questao e teria em seus componentes possfveis geradores 

de novos problemas. Em existindo problemas, a Polfcia Militar teria que dispor de 

efetivo devidamente treinado e disponfvel para cumprir sua competencia legal, ou 

seja, teria que ter policiais-militares, em quantidades suficientes, para dar suporte a 
atividade no caso de paralisac;ao. Evidencia-se, entao, que a ideia de unificar as 

atividades de guarda e escoltas sob urn comando unico, distribuindo-se em todo o 

Estado do Parana, em subunidades, de acordo com as necessidades apresentadas 

pelo Estado, em relac;ao a essas atividades, nao s6 pelo Departamento 

Penitenciario, como tambem, por outras instituic;oes com atividades assemelhadas, 

parece ser a ideia mais acertada. Verifica-se que esta organizac;ao ja existe 

legalmente, faltando apenas, ajustes operacionais e de legislac;ao para torna-la mais 

eficiente, no cumprimento da missao. Trata-se do proprio Batalhao de Polfcia de 

Guarda da Polfcia Militar do Estado do Parana. 

5.2 Sugestoes 

Para efetivac;ao desta concepc;ao podemos tomar por base as ideias 

discutidas na analise da comissao designada pelo Comandante-Geral da Polfcia 

Militar. Nela nota-se a informac;ao de que seria necessaria urn efetivo de 

aproxidamente 219% do efetivo previsto para o Batalhao de Guarda, que hoje 

trabalha com cerca de 65%, representando urn acrescimo de 154% de efetivo. 

Verifica-se que esta disposic;ao ajusta-se a legislac;ao que fixa OS efetivos da Policia 

Militar, tanto na legislac;ao atual como na proposta de reestruturac;ao da 

organizac;ao. Podemos tomar por base os limites maximos para estruturac;ao de 

Batalhao, Companhia e Pelotao, previstos em lei. Teriamos entao a constituic;ao de 

urn batalhao com 06 companhias de polfcia de guarda, distribufdas basicamente da 

seguinte forma: 1. a Companhia, junto a sede em Piraquara; 2. a Companhia, junto ao 

CMP em Quatro Barras; 3.a Companhia, junto a CCC em Curitiba; 4.a Companhia, 

em Guarapuava; 5.a Companhia em Cascavel e 6.a Companhia em Londrina, 

adequadas a distribuic;ao das unidades penais, conforms mapa. Configura-sa uma 
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estrategia na qual cada companhia teria 04 pelotoes executando a missao de guarda 

e 02 pelotoes executando a missao de escoltas, com 0, 9 % de efetivo previsto pelo 

BPGd, desenvolvendo atividades de comando, nas unidades penais haveria a 

continua atua<;ao dos pelotoes de escolta, em forma de patrulhas. A unidade teria 

um sistema de escalas padronizado, conforme quadro , com os pelotoes sendo 

divididos em cinco equipes, realizando turnos de 7 horas servi<;o. Neste modelo 

terfamos, diariamente, quatro equipes de servi<;o e uma de folga, concentrando 80% 

em condi<;oes de pronto emprego, com 20% de reserva operacional. Nas trocas de 

turno de servi<;o, haveria uma concentra<;ao de efetivo de 40%, com sobreposi<;oes 

de meia hora em cada escala de servi<;o. 

MAPA- DISTRIBUI<;Ao GEOGRAFICA DAS UNIDADES PENAIS PREVISTAS 

FONTE:DEPEN 
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QUADRO 12- MODELO DE ESCALA 

fatores a oonsiderar: 
Prellisibilidade da Escala, dentro de condigoes nonnais de operaqao. melhor planejamento da 'IJida familiar e particular. 
Baixa carga horaria em relagao a outros modelos, mesmo oonsiderando a possibilidade de escalas extras de reror~ ou 
lnstru~·o. 
Possibilidade de eu-entuais trocas de escalas. nao alteram significativamente o resultado pois seriam somente em urn turno 
e com a ljnha §. 
lgualdade de carga horaria para todos os envolvidos. 
Mel hoi adequa~o as caracterlsticas de rilmo intemo de cada elemenfo envolvido. 
Condl'(lles fisicas para o desempenho das aii'IJidades, espeaalmente as relaaonadas ao ··stress''. 
Numero de deslocamentos entre a residencia eo local de trabalho e distancias a serem peroorridas. 
Horarios de entrada e salda e suasimplica~esem relaqao aotransporte. 
R esultado espe rad o em rela~ o a sua aplica~ o em ativi dad es que exijam exe cu~ o ininterrupta . 
Linhas6e7 sao utiliz.adas de aoordo com a analise semanal, para instrugoes, e em situa?Oes extraordinarias, nao posslveis 
de p1e11er com anteoedenc:ia minima de dois dias e especi1icamente relaaonadas asituagoes de Greve P aralisagoes 
M~!I.Qb,~. 

Assim, concebe-se que inicialmente os efetlvos atualmente empregados nas 

atividades de guarda e escoltas passassem a subordinat;ao do novo Batalhao de 

Pollcia de Guarda, compondo a nova estrutura, terfamos entao, aproximadamente 

uma unidade com 92% do efetivo previsto atualmente, ou seja, necessitando a 

incorporat;ao de mais 127% do efetivo previsto para o BPGd. 

Parece numa primeira analise urn numero demasiado alto, contudo, verlfica

se que ele decorre de uma obrigat;ao, na medida em que foram aumentadas as 

missoes decorrentes da criagao de novas unidades a serem guarnecidas. Pode-se 

imaginar a possibilidade de contratat;ao de efetivo especificamente direcionado para 



77 

realizagao desta atividade com curso de formagao dando enfase as 

materias relacionadas com esta area. Outro modo de pensar seria o remanejamento 

de policiais experientes como forma de distingao por merito, ja que este teria carga 

de trabalho e remuneragao diferenciados. 

Destacam-se nestas ideias, a similaridade no modo de desenvolvimento das 

atividades especializadas a serem realizadas pelo Batalhao de Polfcia de Guarda, 

em todo o territ6rio paranaense, com aquelas desenvolvidas por outros batalh6es 

especializados como: o Batalhao Ambiental e o Batalhao de Polfcia Rodoviaria. 

Note-se que a atividade de guarda exige permanencia em cada posto, e que seu 

efetivo e calculado em fungao do numero de postos e superioridade em relagao a 

populagao custodiada. Verificamos que as unidades citadas desenvolvem muito bern 

suas atividades, mesmo tendo companhias destacadas, em fungao de uma doutrina 

coerente e forte fiscalizagao. Outro ponto interessante, e o estabelecimento de 

convenios entre o Batalhao de Polfcia de Guarda e as instituig6es a ele 

relacionadas, de forma a permitir maior capacidade logfstica, sem onerar a 

Secretaria de Seguranga Publica. 

0 presente trabalho teve a intengao de apresentar uma visao abrangente da 

realidade que se apresenta no quadro da Seguranga Publica relacionada ao Sistema 

Penitenciario, de forma a permitir uma rapida apreensao das concepg6es envolvidas 

no tema,com a finalidade de sinalizar urn caminho coerente e bern estruturado que 

permita que a Polfcia Militar continue realizando com eficiencia uma de suas 

miss6es mais importantes, pois, nao ha justificativa quando alguem ja custodiado 

pelo Estado, tern condigao de fazer algum tipo de mal a sociedade. De passagem 

foram citados alguns pontos que, por si s6, ja dariam a possibilidade de estudos 

mais aprofundados, com o desenvolvimento de novas teses. Com este trabalho fica 

a esperanga de ter contribufdo para conhecimento das atividades do Batalhao de 

Polfcia de Guarda e para o sucesso de sua missao. A jornada e longa mas, comega 

com o primeiro passo. 
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