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             EDITORIAL 

 

Através do empenho e colaboração de sua equipe, o Centro de Apoio Operacional de 

Segurança Pública e Defesa Social – CEOSP tem a satisfação de apresentar o primeiro 

exemplar de seu Boletim Informativo CEOSP, com periodicidade bimestral, com o 

objetivo de informar e atualizar os Membros do Ministério Público do interior e da 

capital que atuam nas áreas conexas à segurança pública e defesa social. 

O Boletim é composto por notícias diversas sobre a área de segurança publica, bem 

como jurisprudência, artigos doutrinários e peças processuais relevantes sobre o 

assunto, facilitando para os Promotores e servidores o acesso à informação.  

Desde já fica o convite para que os leitores não só acessem e acompanhem o Boletim 

como também contribuam para o aperfeiçoamento do Boletim, enviando peças, 

artigos, notícias ou material que possa enriquecer esta publicação. 

 

 Geder Luiz Rocha Gomes 

Promotor de Justiça 

Coordenador do CEOSP 
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                      NOTÍCIAS 

 

DO ESTADO 

 

Lançamento Coletivo EDUFBA apresenta a obra Prisões e punições no Brasil contemporâneo, organizado 

por Luiz Cláudio Lourenço e Geder Luiz Rocha Gomes 

 

 

 No dia 18 de junho, a partir das 17h30, na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da 

Bahia, acontece mais uma edição do Lançamento Coletivo EDUFBA. Na ocasião serão apresentadas 11 

novas obras de diferentes áreas do conhecimento, entre elas o livro Prisões e punições no Brasil 

contemporâneo, organizado por Luiz Cláudio Lourenço e Gerder Luiz Rocha. 

 A obra tem como objetivo esboçar um panorama sobre as dinâmicas punitivas e as prisões no Brasil 

contemporâneo, um tema que, de acordo com os organizadores, recebe pouca atenção midiática, 

ficando, as mazelas que a aplicação da pena de prisão pode causar à sociedade, às margens da 

discussão pública. Os textos apresentados foram escritos por investigadores com diferentes formações 

e perspectivas analíticas, o que enriqueceu a análise do sistema prisional brasileiro. 

 O livro apresenta, também, as dificuldades de se realizar uma pesquisa na prisão; a prestação de 

serviços à comunidade como medida punitiva; as relações entre a política de encarceramento e a 

cultura punitiva no Brasil ao longo de sua história; as contradições entre a fala democrática e a práxis 

autoritária no Brasil; a análise dos discursos de parlamentares sobre o tema da diminuição da 

maioridade penal no país, entre outras questões. 

 

Serviço: 

O quê: Lançamento Coletivo EDUFBA – Junho de 2013 

Quando: 18 de junho, terça-feira, das 17h30 às 20h30 

Onde: Auditório da Faculdade de Comunicação da UFBA (Campus Ondina, Rua Barão de Jeremoabo, s/n, 

Ondina – Salvador, Bahia) 

Quanto: entrada gratuita 

 

 

 



 

CEOSP – Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública e Defesa Social 6 

Projeto da Universidade Mundial da ONU é discutido por comissão na BA 

. 

Começa a ser discutida nesta segunda-feira (28), em Salvador, a criação da Universidade Mundial de 
Segurança e Desenvolvimento Social da Organização das Nações Unidas (ONU) na Bahia. O fórum foi 
iniciado por volta das 9h, na sede do Ministério Público Estadual, e tem participação do secretário -geral 
para coordenação de políticas e das agências de negócios da ONU, Thomas Stelzer. Membros de 14 países 
participam do encontro, que é presidido pelo secretário para Assuntos Internacionais da Bahia, Fernando 
Schimidt. Otto Alencar, vice-governador, também representa o estado. 
Segundo o governo, o processo de implantação atualmente está na fase de estudos. Até quarta-feira (30), a 
previsão é que se planeje a estrutura e o modelo acadêmico da instituição, como as linhas de pesquisas, 
além da elaboração de propostas de políticas públicas de resolução de conflito, confronto e defesa dos 
direitos humanos. O programa tem por objetivo reunir comunidades internacionais para alcançar avanços 
em torno das questões de segurança humana. 
No Brasil, o estado do Rio de Janeiro pleteia a implatação da universidade em seu território, e, no mundo, 
os Estados Unidos e a Inglaterra estão entre os concorrentes. Depois da elaboração do regimento pela 
comissão presente na Bahia, as propostas serão apresentadas ao governador Jaques Wagner, que irá levá-la 
à Nova Iorque. 
Na cerimônia do turno matutino, Eliana Calmon, presidente do Conselho Nacional de Justiça, e o professor 
da Universidade de Washington, Emilio Viano, foram dois dos que defenderam a implantação da instituição 
em solo baiano, segundo o governo do estado. 
Fazem parte da comissão de planejamento, ainda, Edmundo Oliveira, da Fundação Internacional Penal e 
Penintenciária da ONU; Geder Gomes, promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional 
de Segurança Pública e Defesa Social do Ministério Público da Bahia; Jean Paul Laborde, da Suprema Corte 
de Justiça da França; e Wellington César Lima e Silva, vice-presidente do fórum e procurador-geral de Justiça 
da Bahia. 
 

Fonte:G1

 

 

Plenário do CNJ aprova nota técnica contra a PEC 37 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) enviará ao Congresso Nacional nota técnica na qual se 

manifesta de forma contrária à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37, que 

assegura às polícias federal e civil dos estados e do Distrito Federal competência privativa para 

apurar infrações penais de qualquer natureza. A nota foi aprovada por unanimidade pelos 

conselheiros durante a 171ª Sessão Ordinária, realizada nesta terça-feira (11/6). 

A sugestão de enviar a nota técnica ao Congresso foi apresentada pelos conselheiros Gilberto 

Martins e Wellington Saraiva. O documento aponta graves riscos aos princípios norteadores do 

Estado Democrático de Direito que a aprovação da PEC poderá acarretar.  

  

Formulada pelo deputado federal Lourival Mendes (PTdoB/MA), a proposição prevê a alteração 

do artigo 144 da Constituição Federal para assegurar somente às polícias a competência para 

conduzir investigações criminais. Dessa maneira, o texto afetaria a titularidade da ação penal 

reservada ao Ministério Público.  

“A proposta contida na PEC 37 dimensiona e eleva a patamares insustentáveis os poderes da 

polícia judiciária e, como consequência, subestima e descarta a capacidade de atuação de 
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outros órgãos públicos, como, por exemplo, a Receita Federal, sobretudo nos crimes 

tributários; as agências reguladoras, sobretudo nos delitos contra as relações de consumo e 

contra a economia popular; os tribunais de contas, sobretudo na identificação dos crimes 

contra a administração pública; o Banco Central do Brasil, sobretudo nos crimes contra o 

sistema financeiro nacional; a Comissão de Valores Mobiliários e o Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras (Coaf), sobretudo nos delitos contra o mercado de valores mobiliários, 

nos crimes financeiros e nos crimes de lavagem de bens, entre outros. A proposta 

descompensa todo o sistema de controles públicos”, afirma a nota técnica. 

De acordo com o CNJ, a PEC traria inovação altamente lesiva ao interesse social e ao exercício 

da jurisdição. A proposta da nota técnica foi bem-recebida pelo Plenário. O presidente do CNJ, 

ministro Joaquim Barbosa, se manifestou favorável à iniciativa.  

Gilberto Martins ressaltou que, com relação aos crimes comuns, apenas 11% das ocorrências 

são convertidas em investigações. “Impedir que não apenas o Ministério Público, mas outras 

instituições que têm poder de controle no sistema criminal, possam também investigar, é 

altamente danoso ao sistema de Justiça e à sociedade”, afirmou o conselheiro.  

  

Wellington Saraiva destacou que apenas cerca de 8% dos homicídios são apurados atualmente 

pelas polícias. “A PEC 37 aumenta a ineficiência do sistema criminal brasileiro. Como podemos 

dar privatividade para apurar os crimes a um órgão que não tem condições de investigar em 

níveis adequados?”, argumentou o conselheiro. 

 

Fonte: CNJ 

 

 

PF INVESTIGA DESVIO DE R$ 5 MILHÕES; OPERAÇÃO SERTÃO-VEREDAS ATINGE BAHIA 

 

 

Empresários, políticos e servidores públicos de cidades de Minas Gerais são alvo de operação 

da Polícia Federal, nesta segunda-feira (27), suspeitos de fraudar licitações de obras públicas. 

Segundo as investigações, o esquema desviou R$ 5 milhões e atinge cidades da Bahia e do 

Espírito Santo. A Operação Sertão-Veredas vai cumprir 14 mandados de prisão e já foi solicitada 

a indisponibilidade dos bens das pessoas envolvidas, que devem responder por crimes contra a 

administração pública, formação de quadrilha, falsidade ideológica e lavagem de 

dinheiro. Segundo a PF, o grupo fraudava os processos de licitação e direcionava os resultados 

para empresas integrantes do esquema. Os contratos eram para obras de construção civil, 

pavimentação de vias públicas, manutenção de estradas e de locação de máquinas para a 

limpeza urbana. Após a formalização dos contratos, a administração não fiscalizava o serviço 

prestado. Em alguns casos, os servidores envolvidos atestariam a conclusão de obras 

http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/138183-pf-investiga-desvio-de-r-5-milhoes-operacao-sertao-veredas-atinge-bahia.html
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http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/138183-pf-investiga-desvio-de-r-5-milhoes-operacao-sertao-veredas-atinge-bahia.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/138183-pf-investiga-desvio-de-r-5-milhoes-operacao-sertao-veredas-atinge-bahia.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/138183-pf-investiga-desvio-de-r-5-milhoes-operacao-sertao-veredas-atinge-bahia.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/138183-pf-investiga-desvio-de-r-5-milhoes-operacao-sertao-veredas-atinge-bahia.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/138183-pf-investiga-desvio-de-r-5-milhoes-operacao-sertao-veredas-atinge-bahia.html
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http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/138183-pf-investiga-desvio-de-r-5-milhoes-operacao-sertao-veredas-atinge-bahia.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/138183-pf-investiga-desvio-de-r-5-milhoes-operacao-sertao-veredas-atinge-bahia.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/138183-pf-investiga-desvio-de-r-5-milhoes-operacao-sertao-veredas-atinge-bahia.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/138183-pf-investiga-desvio-de-r-5-milhoes-operacao-sertao-veredas-atinge-bahia.html
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incompletas ou mesmo inexistentes. Informações do Estadão. 

 

Fonte: Bahia notícias 

 

 

ITABUNA: APÓS MOTIM, POLÍCIA ENCONTRA REVÓLVERES DENTRO DO PRESÍDIO 

 

Dois revólveres calibre 38, além de facas, facões, munição e chuchus – armas feitas com 

pedaços de ferro retirados das grades – foram apreendidos neste sábado (25) dentro do 

Conjunto Penal de Itabuna, no sul baiano. Policiais do 15º Batalhão da PM e do Grupamento de 

Choque foram acionados para conter uma briga generalizada entre internos do 

presídio. Durante o motim, um detento foi morto e outros quatro ficaram feridos. De acordo 

com informações do site Plantão Itabuna, presos teriam revelado que a motivação da confusão 

foi após a notícia sobre a possível entrada de armas de fogo dentro da unidade prisional. A 

informação ainda não foi confirmada. Segundo a Secretaria Estadual de Administração 

Penitenciária e Ressocialização (Seap), o pavilhão em que o fato ocorreu abriga cerca de 600 

presos. 

 

Fonte: Bahia notícias 

RECEITA APREENDE LSD, ECSTASY, HAXIXE E MACONHA NO AEROPORTO 

 

A Receita Federal do Brasil (RFB) apreendeu no último sábado, 25, no Aeroporto Internacional 

de Salvador, cerca de 25 mil micropontos de LSD, 5 mil comprimidos de ecstasy, 35 quilos de 

haxixe, um quilo de óleo de haxixe e dois quilos de maconha. As drogas foram encontradas na 

bagagem de uma passageira brasileira que retornava de Madri, na Espanha.  

Na operação de desembarque, os agentes flagraram a suspeita e acionaram a Polícia Federal 

(PF), que decretou a prisão por tráfico internacional de entorpecentes. A passageira está detida 

e à disposição da Justiça. Caso seja condenada, poderá pegar de cinco a quinze anos de 

reclusão e pagar de 500 a 1.500 dias/multa de acordo com a Lei 11.343/2006. 

 

Fonte: Correio da Bahia 
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SSP RECEBE TROFÉU ARMANDO OLIVEIRA 

 

Secretaria da Segurança Pública, através das Polícias Civil (Depom) e Militar (Batalhão 

Especializado no Policiamento de Eventos), foi homenageada na solenidade de premiação 

“Melhores do Campeonato Baiano 2013”, realizada na noite de terça-feira (21), na Arena Fonte 

Nova, promovida pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), em reconhecimento ao trabalho 

desenvolvido pela instituição durante os jogos no Barradão, Pituaçu e Arena Fonte Nova. 

O secretário da Segurança Pública, Maurício Telles Barbosa, o delegado-geral Hélio Jorge 

Paixão, da Polícia Civil e o comandante do Batalhão Especializado no Policiamento de Eventos, 

major Henrique Melo, compareceram ao evento e receberam, das mãos do presidente da FBF, 

Ednaldo Rodrigues, o Troféu Armando Oliveira. Os delegados Ivo Tourinho, do Departamento 

de Inteligência Policial (DIP), Carlos Habib, titular da 10ª Delegacia Territorial (Pau da Lima) e 

que cobre a área do Barradão e de Pituaçu, e Fernanda Porfírio, titular da 1ª Delegacia 

Territorial (Barris), que cobre a região da Arena Fonte Nova, também participaram do evento. 

Eles são os responsáveis pelos postos especiais de atendimento instalados nas praças 

esportivas de Salvador, que, além do público, cuida das ocorrências apresentadas pela PM 

durante as competições. 

 

Fonte: Secretaria de segurança publica 

 

OESTE BAIANO GANHA NOVO CORPO DE BOMBEIROS 

 

Cerca de 850 mil moradores de 33 municípios do oeste da Bahia contam, a partir desta terça-

feira (28), com uma nova e moderna unidade do Corpo de Bombeiros Militares (CBM). A 

estrutura, sediada na cidade de Barreiras (Rua Capitão Manoel Miranda, s/n°, Centro), será 

inaugurada às 9h pelo governador Jaques Wagner, o secretário da Segurança Pública, Maurício 

Teles Barbosa, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alfredo Castro, e o comandante 

do CBM, coronel José Nilton Nunes Filho. 

A unidade dispõe de um efetivo de 93 militares, sendo 19 mulheres, comandados pelo capitão 

BM Paulo Henrique de Araújo Reis. Oito viaturas, além do sistema informatizado que facilitará 
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o trabalho das equipes, completam a estrutura. No total são cerca de R$ 1,8 milhão de 

investimento, atendendo a uma reivindicação de mais de 30 anos das comunidades da região 

oeste. 

Fonte: Secretaria de segurança publica 

 

 

PITUBA TEM MAIS POLICIAIS POR HABITANTE QUE ÁREA DO SUBÚRBIO 

 

A Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Baía de Todos-os-Santos concentra 174 (29,4%) 

dos 591 crimes violentos letais intencionais,  ou homicídios, ocorridos nos cinco primeiros 

meses deste ano em Salvador. Na região, a Área Integrada de Segurança Pública (Aisp) com 

mais mortes foi a 5ª (Periperi), com 97 vítimas - uma a mais do que o registrado no mesmo 

período de 2012. A área é formada por 15 bairros, com cerca de 340 mil pessoas, em um 

perímetro aproximado de 25,4 km², conforme dados do IBGE (2010). Com uma Base de 

Segurança, duas delegacias e três companhias da Polícia Militar, 736 servidores se dividem na 

média de um policial para 462 habitantes. O número está aquém do recomendado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), que sugere, pelo menos, um policial para 250 pessoas. 

As estatísticas passam ao largo do sentimento que os moradores do subúrbio têm pela região. 

São pessoas como a administradora Adilma Pinheiro, 44, que mora em Escada há 14 anos, em 

uma casa de três andares: "Assim como eu, muitos vizinhos não saem daqui por nada. É um 

lugar incrível, maravilhoso", diz. 

 

Situação diferente é vivida por alguns moradores da 16ª Aisp (Pituba), que registrou o menor 

número de mortes em 2013 (duas, igual ao verificado no mesmo período de 2012). Formada 

por Pituba, Itaigara e Caminho das Árvores, com cerca de 88 mil habitantes, a região conta com 

410 policiais (militares e civis) ou um policial para 215 moradores, nos padrões da ONU. Apesar 

dos números relativos a crimes contra a vida, o engenheiro agrônomo Paulo Carvalho, 50, cujo 

pai mora na Rua Território do Guaporé, diz que os casos de assaltos são muitos. Para ele, a 

sensação de insegurança prevalece, mesmo em um bairro planejado, com  prédios luxuosos, 

repleto de câmeras, grades e porteiros. "Dá para andar tranquilo de dia, mas à noite...", 

aponta. 
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Análise - Pesquisador do Laboratório de Estudos de Segurança Pública, Cidadania e 

Solidariedade, da Universidade Federal da Bahia (Lassos/Ufba), o sociólogo Luiz Lourenço 

observa "uma espacialização dos crimes ocorridos na cidade". Na avaliação do estudioso, para 

haver redução dos  crimes na capital baiana e municípios da região metropolitana, sobretudo 

os praticados contra a vida, é preciso rever os sistemas legal e prisional. 

 

"A presença da polícia, para reduzir a sensação de insegurança, é bem importante quando há 

condições para as pessoas não irem para o crime", frisa. 

 

Meta do Estado - A distribuição dos homicídios na Grande  Salvador foi discutida semana 

passada na reunião do Comitê Executivo do Programa Pacto Pela Vida, que ocorre a cada 15 

dias e reúne membros do Executivo, da Assembleia Legislativa, da Justiça e do Ministério 

Público estadual. 

 

De janeiro a 15 de maio, foram registrados 591 homicídios  na capital, que é dividida em três 

regiões: Baía de Todos-os-Santos, Atlântico e Central. No mesmo período de 2012, foram 685 

mortes, uma redução de 13,7%.Nas cidades da região metropolitana, os homicídios caíram 

25,5% (de 372 para 277). A Risp da Região Metropolitana é formada por sete áreas e 12 

cidades: Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Candeias, Dias D'Ávila, Pojuca, Itaparica, Vera 

Cruz, Mata de São João, Madre de Deus, São Francisco do Conde e São Sebastião do Passé. 

O titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Maurício Teles Barbosa, informa que a meta 

é reduzir os homicídios em 6% este ano. "Estamos acima da meta", afirma, ao acrescentar um 

declínio de 40% das mortes no interior do Estado. Barbosa aponta queda de 30% nos roubos de 

veículos e de 50% nos assaltos a ônibus. "Mas não  adianta reduzir os crimes se não cair a 

sensação de insegurança", pondera. Para ele, a logística policial vai além da matemática: 

"Temos que enfrentar  crimes contra a vida, mas também evitar os ataques ao patrimônio". 

 

Fonte: Jornal A Tarde 
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NACIONAIS 

 

UM ANO APÓS DECISÃO DO STF, ABORTO DE ANENCÉFALOS ESBARRA EM ENTRAVES 

 

Passado um ano desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou o aborto em casos de 

gravidez de fetos anencéfalos (sem cérebro), pacientes brasileiras estão tendo acesso mais fácil 

ao procedimento, mas ainda há importantes deficiências a serem resolvidas, dizem médicos 

consultados pela BBC Brasil. 

A decisão do STF – tomada em abril de 2012 e detalhada no mês seguinte em resolução do 

Conselho Federal de Medicina (CFM) – tem forte oposição de grupos religiosos, que a veem 

como um retrocesso das garantias do direito à vida. 

 

Antes, mulheres grávidas de fetos sem cérebro tinham de pedir autorização à Justiça para 

interromper a gestação, algo que podia ou não ser concedido pelo juiz. 

"Em São Paulo, isso poderia levar de uma semana a dois ou três meses", afirma o ginecologista 

Cristião Rosas, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). Atualmente, 

esse período foi reduzido para dias, caso a mulher decida pelo procedimento. 

"Mas a rapidez não vem em primeiro lugar", complementa o ginecologista Thomaz Gollop, 

coordenador de um grupo de estudos sobre o aborto. "A paciente deve receber orientação 

psicológica e ter tempo de amadurecer (sua decisão)." 

Informações 

A gravidez de anencéfalos é considerada de alto risco porque o feto fica em posição anormal e 

há o perigo de acúmulo de líquido no útero, descolamento da placenta e hemorragia. E não há 

perspectivas de longa sobrevivência para o feto, que em muitos casos morre durante a 

gestação. 

 

Os médicos aguardam a publicação de uma norma técnica do Ministério da Saúde, com 

diretrizes claras sobre como os profissionais devem lidar com o tema. A norma está em fase 

final, mas não há data para sua publicação. 

Enquanto isso, especialistas dizem que há desinformação, tanto entre pacientes quanto entre 

as próprias equipes de saúde; que os serviços que fazem aborto (entre 50 e 60) são 

insuficientes; e que muitos profissionais alegam razões de foro íntimo para não informar as 

gestantes de seu direito ou mesmo para negar o procedimento. 
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"Ainda há (entre alguns médicos) a falsa ideia de que a interrupção é mais arriscada do que 

deixar a gravidez evoluir. E é ao contrário", explica Cristião Rosas. "Daí o médico posterga tanto 

que, quando a mulher chega ao hospital (para interromper a gestação), já está em situação de 

risco." 

 

'Chorei tanto' 

A dona de casa pernambucana Elisa (nome fictício), de 23 anos, descobriu estar grávida de um 

bebê anencéfalo no mês passado, no quinto mês de gestação. 

"Era uma menina, uma filha que eu desejei muito", diz Elisa. "Chorei tanto. Fiz de novo o 

ultrassom, e o médico falou que eu poderia interromper a gravidez. Decidi interromper." 

Mas o hospital procurado por Elisa, a 680 km de Recife, é dirigido por religiosos católicos, que 

negaram o procedimento. Ela então recorreu a uma prima, enfermeira em um hospital em 

Recife, onde a jovem fez a antecipação terapêutica do parto. 

O Ministério da Saúde afirma que, diante da decisão do STF e sendo o Brasil um Estado laico, 

hospitais que se negarem a realizar procedimentos legais podem ser acionados na Justiça. 

Já a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) defende o direito de médicos e entidades 

exercerem objeções de consciência. 

 

Disparidades 

Polêmicas à parte, para Thomaz Gollop, o direito ao aborto no caso de anencefalia está 

consolidado "por 21 anos de (emissão de) alvarás judiciários (autorizando a prática), algo 

sacramentado pela decisão do Supremo". Mas a ausência de uma norma técnica abre espaço 

para disparidades. 

"O procedimento é rápido nos Estados onde existe o serviço legal (de aborto)", diz. "Não 

acredito que as mulheres estejam desassistidas. Mas não temos nenhuma mensuração." 

Não há dados oficiais sobre os abortos legais de anencéfalos no Brasil nem sobre o impacto da 

decisão do STF. 

Mas o médico Jefferson Drezzet, do hospital Pérola Byington – referência em saúde da mulher 

em São Paulo –, diz que a decisão do STF não fez aumentar o número de procedimentos. 

"A anencefalia é uma doença cuja incidência obedece a uma constante. É diferente do aborto 

de gestações indesejadas. Portanto, não houve aumento de casos", diz. 

"O que mudou é que as mulheres diagnosticadas não precisam passar pela torturante tarefa de 

ir a uma vara criminal por um pedido que podia ou não ser concedido." 

 

Luto 
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A isso – e independentemente se a mulher decida fazer ou não o aborto – se soma um dolorido 

processo de luto, explica Drezzet. 

"A mulher sente culpa, derrota. É uma situação emocionalmente difícil." 

Elisa diz à BBC Brasil que ainda tem crises de choro quando pensa na filha que não teve. 

"Todas as vezes que mexo nas coisinhas que comprei para ela, eu lembro e choro." 

Dados globais indicam que a incidência de anencefalia é de em média 1 em cada 10 mil 

gestações, mas – por razões não totalmente compreendidas – o Brasil é um dos países com o 

maior número de casos. A prevenção é feita com a ingestão de ácido fólico antes da gestação, o 

que reduz consideravelmente os riscos, diz Drezzet. 

Os médicos consultados afirmam que, em meio à perda, é importante que a mulher não se 

sinta culpada ou criminosa. 

"Ela tem que saber que tem liberdade para decidir", diz Gollop. 

Para Débora Diniz, pesquisadora da Anis (grupo de bioética que propôs a ação no STF), a 

decisão acabou com a instabilidade jurídica antes enfrentada pelas mulheres. Mas o tema está 

longe de consensos. 

"Nos preocupa o modo como o Supremo decidiu pela não-vida do anencéfalo", diz à BBC Brasil 

Lenise Garcia, da comissão de bioética da CNBB. "Sua perspectiva de vida é pequena, mas ele 

só pode morrer porque está vivo. E a vida humana precisa ser resguardada até a morte." 

Garcia relata histórias de mulheres que optaram por dar continuidade à gravidez de 

anencéfalos, os fetos sobreviveram mais que o esperado e, até sua morte, "existiu uma 

interação de muito amor" entre mãe e filho. 

 

Fonte: Globo.com 

 

EM FORTALEZA, NÚMERO DE TRAFICANTES PRESOS EM 2013 JÁ ULTRAPASSOU 2012 

 

Em uma semana, a Delegacia de Narcóticos (Denarc), em Fortaleza, prendeu sete traficantes. 

Com eles, foram apreendidos cocaína, crack, munição e dinheiro. Segundo os policiais, os 

traficantes atuavam em bairros como Maracanaú, Passaré, Antônio Bezerra, Vila Pery, Bom 

Jardim e Aldeota. Ainda de acordo com a Denarc, o número de traficantes presos em 2013 já 

ultrapassou 2012. 

Todas as sete prisões da semana passada foram feitas por conta de denúncias anônimas. Em 

http://g1.globo.com/ce/ceara/cidade/fortaleza.html
http://g1.globo.com/ce/ceara/cidade/maracanau.html
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2012, foram realizadas 105 prisões. Neste ano, até esta segunda-feira, já são 107 traficantes 

presos. Em uma operação no mês de março, 31 pessoas foram presas. 

O delegado Pedro Viana explica que os trabalhos atualmente estão voltados para o que a 

polícia considera pequenos traficantes. Segundo ele, estes também estão envolvidos com 

homicídios. 

De acordo com a polícia, esse resultado tem uma grande colaboração da população por meio 

das denúncias. O delegado garante que as denúncias são mantidas sob sigilo e diz que as 

pessoas podem ligar direto para a delegacia especializada, por meio do número (85) 

3101.7359, ou ainda para o Disque Denúncia, 181. 

 

Fonte: Globo.com 

 

POLÍCIA FEDERAL REALIZA OPERAÇÃO 'SERTÃO-VEREDAS' NO NORTE DE MINAS 

A Polícia Federal deflagrou, na madrugada de desta segunda-feira (27), a "Operação Sertão-

Veredas", com objetivo de desarticular organização criminosa, que desviava recursos públicos 

de municípios do norte mineiro. Segundo informações da PF, a ação espera cumprir 45 

mandados judiciais, sendo 10 mandados de busca e apreensão, 21 mandados de sequestro de 

valores, bens móveis e imóveis e 14 mandados de prisão, dois quais 13 já foram cumpridos. As 

apurações apontam um desvio que pode superar a quantia de R$ 5 milhões. 

A operação se estende a municípios situados em três estados: Montes Claros, São Francisco, 

Itaracambi, Januária, Manga e Janaúba em Minas Gerais; Vitória da Conquista e Prado, no 

estado da Bahia e Guarapari, no estado do Espírito Santo. Participam da operação 100 policiais 

de diversas regiões do País. 

Em nota oficial, a PF informa que a quadrilha, formada por empresários, servidores públicos e 

agentes políticos, atuantes, principalmente, nos municípios de Januária/MG 

e Itacarambi/MG, fraudava processos licitatórios, direcionando as contratações para as 

empresas integrantes da organização criminosa. Obras públicas em áreas diversas da 

construção civil, pavimentação de vias públicas, manutenção de estradas e de locação de 

máquinas para a limpeza urbana não eram sequer fiscalizadas e os servidores públicos 

envolvidos no esquema atestavam a sua conclusão mesmo quando incompletas ou 

inexistentes. 

A nota afirma ainda que as empresas investigadas emitiam notas fiscais frias sobre trabalhos, 

que, sequer, teriam sido executados, ou executados em desacordo com as especificações do 

http://g1.globo.com/mg/grande-minas/cidade/montes-claros.html
http://g1.globo.com/mg/grande-minas/cidade/montes-claros.html
http://g1.globo.com/mg/grande-minas/cidade/montes-claros.html
http://g1.globo.com/mg/grande-minas/cidade/sao-francisco-mg.html
http://g1.globo.com/mg/grande-minas/cidade/sao-francisco-mg.html
http://g1.globo.com/mg/grande-minas/cidade/sao-francisco-mg.html
http://g1.globo.com/mg/grande-minas/cidade/manga.html
http://g1.globo.com/mg/grande-minas/cidade/janauba.html
http://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/vitoria-da-conquista.html
http://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/vitoria-da-conquista.html
http://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/vitoria-da-conquista.html
http://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/vitoria-da-conquista.html
http://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/vitoria-da-conquista.html
http://g1.globo.com/mg/grande-minas/cidade/januaria.html
http://g1.globo.com/mg/grande-minas/cidade/itacarambi.html
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projeto. "As verbas desviadas eram, imediatamente, aplicadas em bens, móveis e imóveis, 

localizados em outros estados brasileiros, que eram colocados em nome de outros empresários 

e de 'laranjas', ligados aos principais membros da organização criminosa". 

Foi determinado ainda, segundo a nota, a quebra do sigilo bancário e fiscal dos investigados, 

bem como a indisponibilidade dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Os presos 

responderão por crimes contra a administração pública, formação de quadrilha, falsidade 

ideológica e lavagem de dinheiro, dentre outros. Uma vez condenados, as penas máximas 

aplicadas aos crimes podem ultrapassar 30 anos. 

 

Fonte: Globo.com 

 

 

           SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIÁRIO COMPLETA 10 ANOS 

 

Criada em 2003, no início do mandato do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a 

Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça (SRJ/MJ) surgiu com um desafio: 

aperfeiçoar o funcionamento do Poder Judiciário.  

  

Para isso, em sua primeira fase, ela induziu e agilizou a reforma constitucional com a aprovação 

pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que levou a um novo patamar o diálogo e cooperação 

entre as diversas instituições que compõem o sistema de Justiça brasileiro. A Emenda criou o 

Conselho Nacional de Justiça e instituiu a súmula vinculante e a repercussão geral - dois 

instrumentos jurídicos para desafogar o judiciário. 

  

Já a segunda fase da Secretaria de Reforma do Judiciário foi marcada pela promoção de 

políticas públicas para fortalecer o sistema judiciário. Entre essas políticas está a 

implementação de Núcleos de Justiça Comunitária, que contribui para a democratização do 

acesso à justiça, por meio da capacitação de cidadãos em técnicas de mediação de conflitos, 

inserindo a cultura do diálogo. Com investimentos de 25 milhões de reais, foram implantados 

64 Núcleos de Mediação Comunitária em 15 estados (AC, AL, BA, CE, DF, ES, MG, PE, PI, PR, RJ, 

RN, RS, SP, TO).  

  

Outro bom exemplo de política pública nessa segunda fase é a efetivação da Lei Maria da 

Penha. A Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça investiu 34 milhões para 
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a implementação de 111 juizados, promotorias e núcleos especializados da Defensoria Pública, 

beneficiando 23 estados, além do DF. 60 deles já estão em funcionamento. Segundo dados do 

Conselho Nacional de Justiça, até dezembro de 2011 foram distribuídos 685.905 processos e 

concedidas 278.364 Medidas protetivas. 

  

A atual fase mira na implementação da redução de litígio com métodos adequados de solução 

de conflitos, tais como mediação, conciliação e negociação. Como principal instrumento, a 

Secretaria criou a Escola Nacional de Mediação e Conciliação (ENAM), que prevê a capacitação 

de 21 mil operadores de direito, até 2014, por meio de cursos de cursos a distancia, além de 

oferecer capacitação a 10 mil conciliadores e 10 mil mediadores. Já no primeiro semestre de 

2013, foi inaugurado o primeiro Núcleo da ENAM, fruto de parceria entre a Secretária de 

Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). 

  

“O nosso grande desafio é promover o acesso à justiça. Para isso é necessário fortalecer e 

modernizar o sistema de justiça. Isso passa, necessariamente, pelo fortalecimento das 

Defensorias Públicas, pela redução da cultura do litígio e pelo diálogo permanente com as 

diversas instituições ligadas á justiça”, reafirma o secretário de Reforma do Judiciário, Flávio 

Caetano. 

 

Fonte: Ministério da Justiça 

 

ESTUDO INDICA QUE BOLSA FAMÍLIA REDUZIU MORTALIDADE INFANTIL 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Ciência, Inovação e Tecnologia em Saúde 

(Citecs) - rede multidisciplinar de pesquisas sediada na Bahia - em 2,9 mil municípios brasileiros 

revelou que  a expansão da cobertura do Programa Bolsa Família (PBF) levou a uma redução da 

taxa de mortalidade infantil no País. 

 

O estudo The effect of a conditional cash transfer programme on childhood mortality: a 

nationwide analysis of Brazilian municipalitie analisou o período entre 2004 e 2009, avaliando 

o efeito do PBF sob as taxas de mortalidade em crianças menores de 5 anos. 

O trabalho aponta que, de uma maneira geral, a mortalidade de crianças caiu 20% neste 

período. 
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"Nesse aspecto, o Programa Bolsa Família contribuiu para uma queda de 17% nas mortes 

destas crianças", afirma o coordenador do trabalho e pesquisador do Instituto de Saúde 

Coletiva da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Maurício Barreto. 

São também autores do estudo os pesquisadores Davide Rasella, Rosana Aquino, Carlos Santos 

e Rômulo Paes-Sousa. 

 

O PBF é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de 

pobreza e de extrema pobreza em todo o País. O programa atende mais de 13 milhões de 

famílias em todo o território nacional. 

 

Maurício Barreto explica que foram avaliados os efeitos do PBF em mortes de crianças menores 

de 5 anos resultantes de causas associada à pobreza, como desnutrição, diarreia e infecções 

respiratórias, principais fatores de mortalidade infantil nesta faixa etária. 

 

Resultados - Mortes por conta de doenças como diarreia, por exemplo, decresceram 46%, 

enquanto que os óbitos por desnutrição caíram 58%. 

 

"O estudo mostra que, mesmo uma pequena quantidade de dinheiro, dado a famílias 

extremamente pobres pode contribuir muito para a redução da mortalidade infantil e, em 

particular para mortes atribuíveis a causas relacionadas à pobreza", afirma.  

 

Fonte: Jornal A Tarde 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE LIBERA R$ 50 MILHÕES PARA CONSTRUÇÃO DE CAPS EM TODO O PAÍS 

Os serviços são essenciais no tratamento de usuários de drogas e pacientes psiquiátricos. O 

repasse vai possibilitar também abertura de Unidades de Acolhimento 

Depois de aumentar em 25% a capacidade de atendimento dos Centros de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS) com incentivos do programa “Crack, é Possível Vencer”, o 

Ministério da Saúde toma mais uma medida para expandir a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) no Brasil. Num primeiro momento, serão repassados R$ 50 milhões para construção de 

Centros de Atenção Psicossocial, priorizando os serviços álcool e drogas 24 horas - e de 

Unidades de Acolhimento (UA). 
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Os gestores dos municípios interessados em construir um CAPS ou uma Unidade de 

Acolhimento devem acessar a portaria 615, publicada recentemente, para ter conhecimento e 

dar início ao processo. 

O valor dos incentivos financeiros para o financiamento da construção dos CAPS e das 

Unidades de Acolhimento varia de acordo com cada tipo de estabelecimento, podendo ser 

entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão. O valor pode aumentar de acordo com a demanda. Esta é a 

primeira vez que o Ministério da Saúde repassa recursos para construção desses serviços. 

Antes cabia ao município a edificação ou aluguel dos espaços, o que dificultava a expansão da 

rede, muitas vezes por falta de locais adequados. 

“Com a medida poderemos aumentar nossos serviços nas cidades que ainda não possuem os 

Centros de Atenção Psicossocial e Unidades de Acolhimento. Estes equipamentos são 

fundamentais no atendimento de pacientes psiquiátricos e usuários de drogas, como o crack”, 

destaca o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. 

Os benefícios também são válidos para as cidades que já possuem CAPS e Unidades de 

Acolhimento. “O prefeito, que, por exemplo, aluga um espaço e deseja um local melhor pode 

solicitar esse recurso. Entretanto, só poderá desativar o serviço atual quando o novo estiver 

pronto”, diz o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Helvécio Magalhães. 

Atendimentos 

Com os R$ 50 milhões, o Ministério da Saúde poderia construir 65 Centros de Atenção 

Psicossocial ou 100 Unidades de Acolhimento. No caso dos CAPS o aumento previsto é de 38,8 

milhões procedimentos/ano para aproximadamente 40,5 milhões. 

Já nas unidades, a expansão dos recursos pode refletir em aproximadamente 1,2 mil leitos 

novos, se a verba for aplicada no crescimento deste serviço. “A ampliação dos serviços 

depende dos Estados e Municípios apresentarem projetos ao Ministério da Saúde”, reafirma 

Magalhães. 

Rede 

Os 1.891 CAPS existentes têm objetivo de oferecer atendimento à população, realizar o 

acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, 

exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Possuem valor 

estratégico para a Reforma Psiquiátrica entre todos os dispositivos de atenção à saúde mental. 
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Com a criação desses centros, possibilita-se a organização de uma rede substitutiva ao Hospital 

Psiquiátrico no país. Os centros são serviços de saúde municipais, abertos, comunitários que 

oferecem atendimento diário. 

Já as 60 Unidades de Acolhimento existentes foram instituídas para oferecer atendimento 

voluntário e cuidados contínuos para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas, em situação de vulnerabilidade social e familiar, e que demandem 

acompanhamento terapêutico e proteção em rede. 

Essas unidades possuem caráter residencial transitório e funcionam 24 horas (durante toda 

semana) de forma articulada com o Centro de Atenção Psicossocial mais próximo.  As unidades 

devem garantir os direitos de moradia, educação e convivência familiar e social. 

Fonte: Site brasil.gov  

........................................................................................................................................................................ 

 

CEOSP 

O Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública e Defesa Social - CEOSP, criado pelo Ato 

nº 122/2011, tem a finalidade de promover a articulação, harmonização, mediação de relações 

e a integração das ações voltadas à segurança pública e defesa social. Constitui-se valioso 

instrumento para o fortalecimento da ação ministerial, no âmbito dos novos paradigmas 

previstos no Plano Estratégico do Ministério Público. 

A abrangência dos direitos humanos a serem preservados para o exercício da cidadania 

repercute diretamente nos segmentos de segurança e defesa social. A necessidade da 

colaboração do Ministério Público com a sociedade civil e os Poderes constituídos tem o 

respaldo das disposições constitucionais e da legislação complementar específica, que 

determina a presença da Instituição nas esferas judicial e extrajudicial. 

O CEOSP, nesse contexto de ampla participação do poder público, da sociedade e das 

comunidades na execução e controle de políticas públicas, insere-se atuando na articulação 

interna com os órgãos ministeriais e com os segmentos externos, contribuindo, assim, para a 

efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos e para o fortalecimento do Estado e dos 

serviços públicos, especialmente na área de segurança pública e defesa social. 
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Desse modo, o CEOSP apresenta uma agenda conjunta, que pressupõe a participação dos 

órgãos ministeriais, especialmente em áreas de atuação afetadas pela intersetorialidade das 

ações e projetos no campo da segurança e defesa social. 

AÇÕES E PROJETOS 

ÚLTIMOS INFORMES 

 

 

 

 

            ENTREVISTAS 

 ENTREVISTA COM JOSÉ MARIANO BELTRAME: OS DESAFIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA NO RIO DE JANEIRO 
 

 

Em entrevista ao Rio Como Vamos, o Secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, 

comenta os números da Pesquisa de Percepção 2011 do RCV, que mostram a avaliação positiva 

e a sensação dos entrevistados de melhoria da segurança, assim como o otimismo em relação 

à política das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Apesar de receber com satisfação os 

resultados, ele se mostra cauteloso e ciente de que muito ainda precisa ser feito para 

consolidar a queda dos índices de criminalidade e a sensação do carioca de melhora. Sobre a 

crítica dos insatisfeitos de que falta policiamento, o secretário demonstra tranquilidade ao 

concordar com a reclamação e diz que os esforços empregados nos últimos anos para preparar 

a Academia de Polícia começarão a dar resultados em agosto, quando a instituição passará a 

formar 500 policiais por mês, fornecendo assim o efetivo necessário para completar o 

programa das UPPs e reforçar o policiamento nas ruas da cidade. 

Com o projeto das UPPs consolidado, seguindo o cronograma estabelecido, Beltrame diz que é 

hora de levar serviços e assistência para as comunidades, uma atribuição que deve ser de 

todos, não só da polícia ou dos órgãos oficiais. Segundo ele, é preciso “mostrar para essas 

pessoas que é muito melhor estar do lado da lei, da ordem, do Estado, do que estar do lado da 

tirania imposta pelo fuzil, pelo tráfico”. Para os próximos anos, diz o Secretário, seus desafios à 

frente da Segurança Pública são tecnologia, combate à corrupção e ensino e capacitação dos 

policiais. Veja a seguir a entrevista completa: 

http://www.mp.ba.gov.br/atuacao/ceosp/acoesprojetos.asp
http://www.mp.ba.gov.br/atuacao/ceosp/acoesprojetos.asp
http://www.mp.ba.gov.br/atuacao/ceosp/acoesprojetos.asp
http://www.mp.ba.gov.br/atuacao/ceosp/acoesprojetos.asp
http://www.mp.ba.gov.br/atuacao/ceosp/acoesprojetos.asp
http://www.mp.ba.gov.br/atuacao/ceosp/index.asp
http://www.mp.ba.gov.br/atuacao/ceosp/index.asp
http://www.mp.ba.gov.br/atuacao/ceosp/index.asp
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Entrevista na integra aqui 

 

 

            DOUTRINAS E ARTIGOS 

 

REDUZIR A MAIORIDADE PENAL É CONFISSÃO DE CULPA DO ESTADO 

Herson Capri 

Depois de um homicídio executado por um menor de 18 anos em São Paulo, o governador 

Geraldo Alckmin (PSDB) enviou ao Congresso um projeto de lei que amplia a punição para 

menores que praticarem delitos graves. O secretário de Segurança Pública do Estado, Fernando 

Grella, acha isso necessário “para proteger o cidadão de bem”. Ambos querem alterar o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, um conjunto de normas de proteção aos 

menores, com respaldo internacional e da ONU e considerado uma das leis mais avançadas na 

defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Alckmin e Grella preferem modificar essa 

lei a realizar políticas públicas de inclusão de crianças e adolescentes carentes exigidas pelo 

mesmo estatuto e que, com certeza, reduziria em muito os crimes praticados pelos jovens. Pelo 

posicionamento do governador de São Paulo e do seu secretário de Segurança, o “cidadão de 

bem”, aquele da classe média ou alta, engravatado, totalmente inserido no nosso contexto 

social, merece a proteção do Estado, já o menor abandonado, sem nenhuma condição de viver 

dignamente e que por isso acaba caindo na marginalidade, não merece a mesma atenção. 

 

Artigo na íntegra aqui 

Fonte: Site Carta Capital 

 

........................................................................................................................................................................ 

DROGAS: ESPECIALISTAS CRITICAM INTERNAÇÃO FORÇADA E PEDEM DESCRIMINALIZAÇÃO 

 

Luana Lourenço 

 

Brasília - Especialistas e ativistas que defendem a descriminalização das drogas no Brasil vão 

entregar uma carta à presidenta Dilma Rousseff, ao Congresso Nacional e ao Supremo 

http://amaivos.uol.com.br/amaivos09/noticia/noticia.asp?cod_noticia=18418&cod_canal=44
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/reduzir-a-maioridade-penal-e-confissao-de-culpa-do-estado
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Tribunal Federal (STF) cobrando a elaboração de uma nova política antidrogas que não 

seja baseada em medidas proibicionistas. 

 

Artigo na íntegra aqui 

Fonte: Carta Capital 

 

........................................................................................................................................................................ 

A ORIGEM DAS PENAS E DAS PRISÕES E A MAXIMIZAÇÃO DO DIREITO PENAL COMO FORMA 
DE REPRESSÃO DO DELINQUENTE 

 

Diego Augusto Bayer 

   

Sumário: 1. Considerações iniciais. 2. A origem das penas e a derivação das teorias. 3. Do 
surgimento das prisões e da pena privativa de liberdade. 4. A utilização do Direito Penal para a 
repressão do delinquente e o desvirtuamento da prisão. 5. Considerações Finais. 6. Referências 
Bibliográficas. 

RESUMO 

  

Este artigo teve como objetivo relatar em primeiro plano, em comparação com a obra Vigiar e 
Punir de Michel Foucault, a origem das penas e a derivação das teorias e a contraposição de 
Foucault, para após, expor sobre um retrospecto histórico do surgimento das prisões e da pena 
privativa de liberdade. Ao final, procurou-se demonstrar que utiliza-se da maximização das 
normas penais para tentar repreender o delinquente, utilizando-se das penas e das prisões 
como modo de desvirtuar o seu caráter ressocializador.A pesquisa exploratória e bibliográfica 
fez com que fosse possível expor uma relação entre a visão de Foucault e outros doutrinadores, 
trazendo os pontos principais de cada pensamento. 

  

Palavras-chave: Penas. Teorias das penas. Surgimento das prisões. Etiquetamento. 
Desvirtuamento do caráter ressocializados da pena. 

  

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

Em seu livro Vigiar e Punir: nascimento da prisão (1987), Michel Foucault nos remete a 
constatação de que o Iluminismo não foi um movimento humanista. “Não se trata de um 
acaso, nem de uma gratuita e generosa humanização do sistema penal, mas da culminação de 
um longo processo”[1]. Traz Foucault que o humanismo pregado pelo Iluminismo e um disfarce 
para perpetuar a estrutura do poder e da verdade. Para os penalistas esta afirmação é um 
paradoxo, eis que se vê no Iluminismo o marco fundamental para o surgimento da primeira 
geração dos Direitos do Homem. 

  

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/drogas-especialistas-criticam-internacao-forcada-e-pedem-descriminalizacao
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........................................................................................................................................................................ 

 
A CRIMINALIDADE NAS FAVELAS BRASILEIRAS, A LUZ DA TEORIA DA DESORGANIZAÇÃO 

SOCIAL 

 

Alberto Aziz Leal 

Osvaldo Bastos Neto 

 

Um estudo sobre o controle criminoso interno nas comunidades pelo trafico de drogas, devido 

à consequência da segregação.  

  

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar, a luz da Teoria da Desorganização 
Social, os aspectos que influenciam o controle interno criminoso do trafico de drogas dentro 
das favelas Brasileiras, inerente aos espaços deixados pelo estado na sua política de repressão. 
Verificar que uma comunidade desestruturada por uma história de segregação, não tem forças 
para buscar das esferas publicas as melhorias internas, tornando-se a logística necessária para 
o controle criminoso. 

  

Palavras Chaves: Desorganização Social, Segregação, Repressão, Controle interno, Trafico de 
drogas. 

  

1- Introdução 

  

Atualmente, as favelas brasileiras são alvo de estudiosos do mundo inteiro interessados em 
conhecer, tanto a cultura dessas comunidades, quanto seu entrelaço com a criminalidade. O 
tema, inclusive, é rotineiro dos meios de comunicação, os quais apontam a segregação social 
como causa determinante da construção dessas periferias. 

  

Nota-se que essas comunidades são alvo do controle interno e paralelo das organizações 
criminosas, principalmente as ligadas ao tráfico de entorpecentes, por tal motivo, esse lugares 
são apontados como responsáveis pelo aumento da criminalidade nos grandes centros 
urbanos. 

  

A preocupação com o tema proposto neste artigo surgiu em 2008, durante a leitura da obra a 
Hermenêutica do Crime (2006), do professor Osvaldo Bastos, que aborda o tema da 
criminologia e os aspectos sociais que levam o individuo a cometer os delitos. Para o autor, a 
criminalidade deve ser estudada através do entendimento de quais fatores sociais estimulam a 
violência humana e como os processos coletivos legitimam a violência. 

 

Artigo na íntegra aqui 

http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=10428
http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=9988
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........................................................................................................................................................................ 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA E A SUA APLICABILIDADE À LUZ DA CRFB/88 

 
Em um primeiro momento do trabalho se buscará a conceituação das Medidas de Segurança, 
demonstrando o que se entende hodiernamente por este instituto, as suas espécies e 
pressupostos de aplicação, bem como, diferenciando-a da pena. 

Nessa linha conceitua Luis Regis Prado, “as medidas de segurança são conseqüências jurídicas 

do delito, de caráter penal, orientadas por razões de prevenção especial.”[1] 

As medidas de seguranças são conseqüências jurídicas da infração penal cometida por um 
inimputável, todavia, não em razão da culpabilidade, mas em razão da sua periculosidade. 

Inicialmente sobre o tema deve-se ter em mente que as Medidas de Segurança diferem da 
pena essencialmente no seu pressuposto de aplicação. Enquanto a pena elenca como requisito 
para sua aplicação a culpabilidade; as Medidas de Segurança tomam por exigência 
a periculosidade do agente, ou seja, não pelo que fez e suas circunstâncias, mas o que 
potencialmente poderá causar a sociedade se não lhe for imposta tal medida. Dessa forma, 
para a aplicação da medida de segurança leva-se em conta o que futuramente, mesmo que 
incerto o agente possa vir a causar, enquanto a pena baseia-se em fatos já ocorridos e passiveis 
de considerações e subsunção ao tipo penal, e é, pois, estes fatos e circunstancias que se levará 
em conta na aplicação e dosimetria da pena. 

 
 

Artigo na íntegra aqui 

 

 

PSICOLOGIA E SEGURANÇA PÚBLICA: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA 

COMUNITÁRIA PARA PENSAR O POLICIAMENTO COMUNITÁRIO 

 

Luiza Eridan Elmiro Martins De Sousa. Psicóloga e mestranda em Políticas Públicas e Sociedade 

pela Universidade Estadual do Ceará – Uece. 

 

RESUMO: O presente trabalho visa compreender as características associadas ao modelo de 

organização policial que tem como base a filosofia de Policiamento Comunitário sob a ótica da 

Psicologia Comunitária. Trata-se de refletir sobre as possíveis associações entre Psicologia, 

Estado e Segurança Pública, permitindo perceber os impactos que a mudança do policiamento 

convencional-ostensivo ao policiamento comunitário vem operando e como a Psicologia pode 

contribuir para se pensar e aprimorar tal modalidade de policiamento. O Estado é o portador 

do monopólio sobre a violência física legítima, abdicamos do uso da violência para resolver 

#_ftn1
http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=8498
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nossos conflitos e delegamos esta função ao Estado, desempenhada através da polícia. No 

entanto, o que se percebe é uma descrença na relação entre polícia e comunidade, marcada 

por fortes denúncias de arbitrariedade e abusos, erigindo-se uma relação de desconfiança, 

fruto de anos de uma prática policial violenta e repressora que estigmatiza e criminaliza a 

pobreza. Diante do distanciamento na relação polícia e comunidade faz-se premente repensar 

as práticas policiais e as demandas sociais por segurança. A psicologia comunitária admite a 

comunidade como portadora de uma dinâmica própria, devendo esta ser considerada pela 

equipe policial que nela atua, de forma a potencializar suas ações no sentido não só do 

controle social, mas de promoção da cidadania e da convivência pacífica. A aproximação entre 

polícia e comunidade tira o foco da mera repressão, construindo espaços de diálogo e 

cooperação entre polícia e sociedade. 

Acredita-se que esta interlocução possa diminuir o hiato provocado por anos de práticas 

ostensivas e promover uma segurança real e efetiva da comunidade e de seus moradores. 

 

Artigo na íntegra aqui 

 

 

ZERO POR CENTO DE SEGURANÇA 

VLADIMIR SAFATLE 

 
"Não é possível ter, ao mesmo tempo, 100% de segurança e 100% de privacidade com 
inconveniência zero." 

Com essa frase, digna do cinismo mais patético, o presidente Barack Obama tentou justificar o 
fato de seu país ter se transformado em um verdadeiro ciber-Estado policial. 

Graças à imprensa, descobrimos que o governo norte-americano usa o dinheiro dos 
contribuintes para espionar suas próprias vidas, por meio do monitoramento contínuo de 
ligações telefônicas e atividades na internet. Mas eles podem ficar tranquilo, pois, como disse 
Barack, "não vemos o conteúdo das ligações, só a duração e os números". Esta é a sua maneira 
de glosar o slogan preferido de Bill Clinton: "Fumei, mas não traguei". 

Julian Assange, o mais conhecido preso político das ditas democracias liberais, já havia 
advertido: "A internet, nossa maior ferramenta de emancipação, está sendo transformada no 
mais perigoso facilitador do totalitaris- mo que já vimos". 

Com a invenção do fantasma da ameaça terrorista permanente, os Estados democráticos 
encontraram, enfim, uma justificativa para agirem, de fato, como Estados totalitários, fazendo a 
Stasi [polícia secreta da antiga Alemanha Oriental], com suas técnicas grosseiras de vigilância, 
parecer uma brincadeira de criança. 

Ninguém precisa grampear seu telefone ou colocar um espião na sua cola quando tudo o que 

http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/417.%20psicologia%20e%20seguran%C7a%20p%DAblica.pdf
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você escreve alegremente no Facebook acaba, necessariamente, nas mãos de um iluminado da 
Agência de Segurança Nacional (NSA). 

Eu mesmo tenho uma ideia: por que não colocar câmeras de observação nas televisões, em vez 
de só se focar nos telefones e na internet? George Orwell já demonstrou como essa técnica 
pode ser eficaz. 

Mas a boa questão levantada pela frase de Obama é a seguinte: afinal, de onde veio a ideia 
demente de que precisamos de 100% de segurança? 

Nunca nos livraremos de jovens desajustados que montam bombas caseiras ou fanáticos 
empunhando machadinha. Não há absolutamente nada que possamos fazer para evitar isso. 
Podemos minorar a letalidade dessas pessoas controlando a circulação de armas, e só. 

O verdadeiro problema é termos chegado à situação de todo um país entrar em pânico quando 
se associa um crime comum à palavra "terrorismo". Pois, ao tentar realizar o sonho dos 100% 
de segurança, como se nossa utopia social fosse um paraíso de condomínio fechado, acabamos 
por acordar no pesadelo de um Estado que vira, ele sim, a fonte da pior das inseguranças. 

A insegurança da submissão voluntária ao controle contínuo de alguém que reforça sua 
autoridade alimentando-se de nossos medos. A insegurança do fim da vida privada. 

 

 

Dos Freios sem contrapesos. 

Estamos assistindo a um momento, no mínimo, digno de preocupação por parte dos cidadãos 

quanto aos atos ou quem sabe às atitudes do Parlamento brasileiro, mais particularmente da 

Câmara Federal, a quem o artigo 45 da Constituição Federal delegou expressamente a 

representação do povo. 

O povo é a razão da existência do Estado que só se justifica se agir para a satisfação dos 

interesses do próprio povo, com atitudes e o patrocínio de bens e serviços essenciais aos 

valores por ele povo nutridos. 

Assim, aquela instituição a quem foi dado o direito e a obrigação de representar o povo deverá 

legitimar-se, sempre, através de um agir que retrate sintonia fina com a vontade e o interesse 

desse mesmo povo. 

A estrutura do Estado brasileiro, por vontade constituinte, ou seja, popular, elegeu a tripartição 

dos poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), de forma soberana e harmônica entre si, como 

o modelo democrático adequado (art. 2º C. Federal). De igual modo, conferiu à determinadas 

instituições, como é o caso do Ministério Público, independência e autonomia funcional, a 

defesa da ordem jurídica e do regime democrático. 

 Contudo, a despeito destas constatações, esculpidas no texto constitucional, tramitam no 

Parlamento Nacional duas propostas de Emendas Constitucionais –PECs, as de n. 33 e 37 , que 

parecem ignorar completamente a vontade e o desejo manifestado pelo povo. 

A PEC 33 pretende submeter ao Legislativo as decisões do Judiciário e a PEC 37, tornar privativa 

a investigação criminal pela polícia. 
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A primeira, a PEC 33, embora tenha perdido força, busca restringir a soberania do Supremo 

Tribunal Federal-STF, quanto à declaração de inconstitucionalidade de leis; condiciona o efeito 

de sumulas vinculantes e submete ao Congresso Nacional a decisão que tratar da 

inconstitucionalidade de Emendas à Constituição. 

Tal iniciativa implica na visível tentativa absurda de rasgar-se a própria Constituição Federal, 

num tamanho despropósito que salta aos olhos de todo brasileiro, chocando a todos os 

cidadãos.   

A segunda, a PEC 37, se aprovada e com data de votação prevista para o próximo dia 26 do 

corrente mês e ano, tornará monopólio da polícia o poder investigatório para os crimes, 

retirando este poder de diversas instituições que hoje também investigam em nosso País como 

o Banco Central; a Receita Federal; os Tribunais de Contas, o INSS, o COAF e principalmente o 

Ministério Público Federal e dos Estados, entre outras. 

Sabemos que o crime no Brasil ainda é um grande mal que não se revela tão somente na 

imensa quantidade de ocorrências nos grandes centros urbanos relativas ao patrimônio e a 

violência física, ainda que letal, mas sobretudo em infrações relacionadas ao abuso do poder 

econômico, político e público, normalmente não alcançadas quanto aos seus responsáveis, em 

muito, por falta de autonomia e estrutura nos principais órgãos encarregados da devida 

apuração. 

O Monopólio da investigação criminal já seria sinônimo de aumento da impunidade, 

independentemente da instituição que o detivesse e recaindo sobre a polícia, com suas 

limitações estruturais e políticas, além de questões que envolvem a baixa resolutividade das 

infrações, e até mesmo parcela de corrupção e abusos, embora não sendo a regra, aprofundará 

ainda mais a já propagada impunidade no Pais. 

Registre-se, que com todas as instituições investigando já temos uma enorme dificuldade de 

enfrentamento da criminalidade, quanto mais reservando a investigação somente à Policia. 

De igual modo, observa-se que em todo o planeta somente três países não admitem a 

investigação pelo Ministério Público e caso aprovada a PEC 37, também chamada de PEC da 

impunidade, muitos processos em andamento, que contaram com a investigação pelo 

Ministério Público ou outras instituições, correm o risco de serem declarados nulos com efeitos 

extremamente prejudiciais para toda a sociedade brasileira. 

Diante de tais episódios, a base constitucional que edifica uma nação democrática, erigida 

sobre o princípio dos freios e contrapesos, parece ameaçada justamente por aquela instituição 

a quem compete construí-la. 

Relembre-se que movimentos infelizes como estes não costumam passar despercebidos pela 

população, principalmente em períodos próximo as eleições, haja vista que o percentual de 

renovação da Câmara Federal, em 2010, foi de nada menos que 44,8%. 

Assim, eis a questão: a quem interessa um Ministério Público impotente e um judiciário estéril? 
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Por certo não interessa ao povo brasileiro que deseja sim um Ministério Público firme, forte e 

um Judiciário livre e fértil, para que se possa ver reproduzir cada vez mais a saudável e 

crescente cidadania  esperada e tão desejada. 

 

Geder Luiz Rocha Gomes 

Promotor de Justiça do Estado da Bahia 

 

 

 

            SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

ROUBOS: CONTINUIDADE DELITIVA E QUADRILHA ARMADA  

 

A 2ª Turma denegou habeas corpus em que pretendida a redução de penas-base, o 

reconhecimento de continuidade delitiva de diversos crimes de roubo e o afastamento de 

qualificadora do crime de quadrilha. Na situação dos autos, cuidava-se de condenado, com 

outras pessoas, pela prática de 3 delitos de roubo qualificado — 2 consumados e 1 tentado — e 

formação de quadrilha armada. No que tange ao pleito de redução das penas-base, reputou-se 

que a sentença condenatória não mereceria reparo, pois considerara desfavoráveis 

antecedentes criminais do paciente e sua personalidade para elevar a reprimenda em 2 anos 

acima do mínimo legal, portanto, bem justificada. Outrossim, não teria desbordado os lindes da 

proporcionalidade e da razoabilidade, logo, inexistiria flagrante ilegalidade ou teratologia a 

justificar a concessão da ordem, sendo incabível a utilização de writ para realização de novo 

juízo de reprovabilidade. 

HC 113413/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 16.10.2012. (HC-113413) 

 

 

 

CRIMES DE ROUBO E CONTINUIDADE DELITIVA 

 

A prática reiterada de crimes contra o patrimônio, indicadora de delinquência habitual ou 

profissional, impossibilita o reconhecimento de continuidade delitiva para efeito de unificação 

de penas. Com base nessa orientação, a 1ª Turma, por maioria, denegou habeas corpus em que 
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pretendido novo cálculo de pena pela prática de 2 delitos de roubo qualificado, objetos de 
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diversas. Ressaltou-se que as seguidas ações criminosas descaracterizariam o crime 

continuado. Vencido o Min. Marco Aurélio, que concedia a ordem ao consignar que a matéria 

teria se esgotado no tribunal de justiça. Além disso, sinalizou a existência de princípio de 

hermenêutica e aplicação do Direito, segundo o qual o preceito deveria ser interpretado de 

modo a beneficiar e não a prejudicar aquele protegido pela norma. HC 109730/RS, rel. Min. 

Rosa Weber, 2.10.2012. (HC-109730) 

 

 

            SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

DIREITO PENAL. CONSUMAÇÃO NO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES 

 

A simples participação de menor de dezoito anos em infração penal cometida por agente imputável é 

suficiente à consumação do crime de corrupção de menores — previsto no art. 1º da revogada Lei n. 

2.252/1954 e atualmente tipificado no art. 244-B do ECA —, sendo dispensada, para sua configuração, prova 

de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. Isso porque o delito de corrupção de menores é 

considerado formal, de acordo com a jurisprudência do STJ. HC 159.620-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 

Moura, julgado em 12/3/2013. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. NULIDADE ABSOLUTA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE TRIBUNAL DO JÚRI 

 

Deve ser reconhecida a nulidade absoluta de ação penal, desde a sessão de julgamento em Tribunal do Júri, 

na hipótese em que um dos jurados do Conselho de Sentença tenha integrado o júri de outro processo nos 

doze meses que antecederam à publicação da lista geral de jurados, considerando que o placar da votação 

tenha sido o de quatro a três em favor da condenação do réu, ainda que a defesa tenha deixado de 

consignar a insurgência na ata de julgamento da sessão. De acordo com o § 4º do art. 426 do CPP, não pode 

ser incluída na lista geral de jurados a pessoa que tenha integrado Conselho de Sentença nos doze meses 

que antecederem à publicação da lista. Tratando-se de nulidade absoluta, é cabível o seu reconhecimento, 

mesmo considerando a falta de registro da insurgência na ata de julgamento da sessão viciada. Além do 

mais, é evidente o prejuízo ao réu diante de uma condenação apertada, pelo placar de quatro a três, tendo 

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=HC159620
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=HC159620
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=HC159620
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em vista que há possibilidade de o voto do jurado impedido ter sido decisivo na condenação. HC 177.358-

SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 5/2/2013. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. SURSIS PROCESSUAL. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES NÃO PREVISTAS 

EXPRESSAMENTE NO ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995 

 

É cabível a imposição de prestação de serviços à comunidade ou de prestação pecuniária como condição 

especial para a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, desde que observados os 

princípios da adequação e da proporcionalidade.Conforme o art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, no 

momento da elaboração da proposta do sursis processual, é permitida a imposição ao acusado do 

cumprimento de condições facultativas, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do beneficiado. 

Precedentes citados do STF: HC 108.103-RS, DJe 06/12/2011; do STJ: HC 223.595-BA, DJe 14/6/2012, e REsp 

1.216.734-RS, DJe 23/4/2012. RHC 31.283-ES, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 11/12/2012. 

 

 

            EVENTOS 

 

 

 

                             NOVAS TESES DAS CIÊNCIAS CRIMINAIS – ANO XI & X 
O referido evento consolida-se como referência para a discussão dos mais recentes avanços e 
alterações ocorridas na esfera jurídico-penal brasileira. Com um público estimado em 2.000 
pessoas, estarão os grandes expoentes do Direito Penal e do Direito Processual Penal, trazendo 
temas relevantes das ciências criminais e discutindo criticamente os fatos contemporâneos. 
Trata-se, portanto, de momento oportuno para a reformulação de conceitos e ideias, 
possibilitando e proporcionando aos seus participantes o aprofundamento técnico e a 
atualização de seus conhecimentos. 
Mais informações: MULTIPLA 

 

 
XII FÓRUM BRASIL DE DIREITO 

O XII Fórum Brasil de Direito tem como temática central “O Direito brasileiro contemporâneo: 
Continuidades, Permanências e Perspectivas”, tendo como escopo reafirmar o compromisso 
acadêmico com o debate de temas hodiernos e novas teses jurídicas, de extrema relevância 
social, promovido por autores renomados e por jovens talentos regionais. 
Mais informações: MÚLTIPLA 

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=HC%20177358
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=HC%20177358
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=HC%20177358
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=HC%20177358
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=RHC%2031283
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=RHC%2031283
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=RHC%2031283
http://portalmultipla.com.br/novas-teses-das-ciencias-criminais-ano-xi-x-encontro-baiano-de-direito-penal/
http://portalmultipla.com.br/xii-congresso-brasileiro-de-direito-constitucional-aplicado/
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FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA, SERVIÇOS E PRODUTOS PARA A SEGURANÇA 

PÚBLICA 

 

A Interseg — Feira Internacional de Tecnologia, Serviços e Produtos para a Segurança 

Pública é o maior evento de negócios da área de segurança pública da América do Sul e o 

grande palco de lançamentos do setor. 

Tradicionalmente a Interseg oferece aos profissionais de segurança pública uma oportunidade 

única para conhecer, avaliar, comparar e tirar dúvidas sobre novas metodologias e 

equipamentos destinados à modernização e melhor operação de suas organizações.= 

Em todas as suas edições, a Interseg é realizada em parceria com o Governo do Estado sede; 

em 2012 contou com o apoio da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Este ano, o 

evento contará com o apoio do Governo do Rio de Janeiro por meio de sua Secretaria de 

Segurança Pública. 

18 a 20 de agosto de 2013.  Riocentro, Rio de Janeiro.  

 

Visite site do evento aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PUBLICAÇÕES DOS LEITORES 

 

INSTRUÇÕES: Espaço reservado para publicação de artigos, resenhas, etc. da área de 

segurança pública e defesa social feitos pelos leitores do Boletim. 

 

http://feirainterseg.com.br/feira/interseg
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Redução da Violência: Um pacto pelo futuro. 

A redução da violência transformou-se num dos temas de maior importância nos programas de 

governo e de interesse da sociedade que convive com a sombra da insegurança. 

 Muitos governos estaduais, incluindo o da Bahia, buscam alternativas para mitigar os índices 

de criminalidade que se apresentam de forma alarmante, implementando programas a 

exemplo do Programa Pacto Pela Vida. 

No âmbito do referido programa, ocorrem reuniões periódicas com instituições do próprio 

executivo, do Legislativo e do sistema de justiça ( Judiciário, Defensoria Publica, Ministério 

Público e OAB) a fim de discutir a questão. 

Com relação à violência, pode-se apresentar uma equação direta entre drogas e criminalidade. 

Uma pesquisa recente, elaborada pela Secretaria de Administração Penitenciária e apresentada 

numa das reuniões do Pacto pela Vida, revelou que 70%  dos aproximadamente 3.500 presos 

custodiados no complexo penal da mata escura de Salvador se autodeclararam dependentes 

e/ou usuários de drogas. 

No âmbito de atuação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, verificou-se que uma grande 

parte daqueles em conflito com a lei, que figuravam como indiciado ou acusado criminalmente, 

afirmavam categoricamente que o vício em Substâncias Psicoativas, incluindo as drogas lícitas 

como o álcool, era a mola propulsora para o cometimento de crimes, principalmente contra o 

patrimônio, o tráfico de drogas e de violência doméstica. 

Não são raros os casos em que a prática do crime é utilizada com o propósito de adquirir a 

droga. Os produtos do crime são vendidos ou trocados pelo crack ou por qualquer outra droga 

e cada vez mais jovens se envolvem no crime com o mesmo objetivo. Também os delitos de 

violência doméstica estão, em muitos casos, associados ao uso abusivo de drogas, quando 

além da agressão o usuário/dependente se desfaz do pouco patrimônio da família para 

satisfazer o vício.  

Constata-se assim, uma enfermidade grave cujo resultado respinga sem clemência em toda a 

sociedade. A conseqüência disso é o aumento dos homicídios, dos roubos, dos furtos, do 

tráfico de drogas e da violência doméstica, entre outros crimes. 

Não se pode falar em redução da violência sem se tratar a questão de fundo : a droga. 

Com isso não se quer dizer que todo dependente de drogas é criminoso, mas que grande parte 

daqueles que se encontram em conflito com a lei penal apontam a droga como a causa para o 

cometimento do crime. 

Com base em normativas como a Portaria Interministerial N. 1777, dos Ministérios da Justiça e 

da Saúde, o art. 14 da LEP, o artigo 296 da Constituição Federal , as Regras Mínimas para o 

Tratamento de Preso no Brasil, que garantem a toda pessoa o direito à saúde e sabendo-se que 

aqueles privados de liberdade encontram maior barreira na obtenção dos serviços do Estado, é 

que foi apresentado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia um programa de atenção 

integral aos usuários/dependentes de drogas a ser implementado, inicialmente, no complexo 

penal da mata escura, na capital baiana, devendo ser reproduzido nas outras unidades 

prisionais do Estado. 
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O Programa contempla a  atuação de uma equipe multidisciplinar com o objetivo primordial de 

dar um tratamento adequado e individualizado aos presos que se encontram no referido 

complexo penal, contribuindo de forma direta na redução dos índices de criminalidade, na 

medida em que se estará tratando de grande parte da causa e não apenas do efeito do crime. 

Este projeto resultou na assinatura de um termo de cooperação técnica entre a Defensoria 

Pública do Estado, a SEAP, a SESAB e o Ministério Público, visando à construção de uma nova 

central médica, observando a resolução da ANVISA, RDC n. 50/2002, que contará com um 

prédio anexo, no qual o programa será implementado. 

Assim, com ações integradas e sistêmicas, diagnosticando as causas e prospectando as soluções 

para os problemas que afligem a sociedade é que os poderes e instituições podem e devem 

agir, firmando um verdadeiro pacto para um futuro melhor.  

 

Cynara Fernandes 

Defensora Publica do Estado da Bahia 

cynarafernandes@defensoria.ba.gov.br 

 

 


