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SÍNTESE DOGMÁTICA: O presente estudo pretende demonstrar a erronia (e o caráter inoportuno) da utilização da 

polícia militar em diversos pontos do sistema prisional. A excessiva militarização do sistema não atende a padrões 

jurídico-constitucionais, nem a vetores gerenciais práticos, além de por em risco os direitos fundamentais das pessoas 

privadas de liberdade. 
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1- Introdução 

 

 

"A polícia que prende nas ruas, não pode ser a 

mesma que acompanha a execução penal". 

 

 

Em muitos Estados da Federação brasileira, a polícia militar é destinada para, no interior das 

unidades prisionais, proceder a revistas de presos e restaurar a ordem em casos de rebeliões/motins, assumindo, 

frequentemente, as funções da guarda interna, ou até mesmo, a gestão total das respectivas unidades, até o retorno à 

normalidade. Também é comum, o transporte ou a escolta de detentos das unidades prisionais para atos judiciais ou 

extrajudiciais. 

Apesar da frequência com que a polícia militar é chamada a intervir e a aparente clareza da 

Constituição ao gizar as funções dessa polícia administrativa, ainda é escassa, escassíssima, a literatura a propósito do 

fenômeno. Sem estudos, análises ou discussões, o que é ilegítimo acaba sendo legitimado por pura indiferença ou 

inércia intelectual, ou ainda por uma desfocada abordagem e aceitação da realidade (é a sina do fait accompli). 

A gestão prisional no Brasil não lida com conceitos e categorias próprios à sua temática específica, 

sem falar nas caracteríscas de fragmentação (distanciamento em relação às demais políticas públicas e sociais), de 

reprodução, de endogenia (fechamento em si e autoreprodução) e de entropia (desordem interna). As práticas, as rotinas 

e os protocolos, em sua maior parte, são importados da expertise em outras áreas, com especial destaque para a 

segurança pública e a atividade policial-militar. Não há, no horizonte jurídico-administrativo-gerencial, uma distinção 

clara entre política de segurança pública e política penal-prisional. E quando categorias claramente distintas se 

confundem, os efeitos desastrosos fazem-se sentir na prática.   

 

2- Segurança intramuros e extramuros no sistema prisional 

 

 

A Constituição Federal, no art. 144, inc. V, § 5º,  após elencar a polícia militar como órgão do 

sistema de segurança pública, atribui-lhe o dever de policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública. É 

interessante observar que ao atribuir a "polícia ostensiva e preservação da ordem pública" à corporação militar, no 

mesmo parágrafo a Constituição confere "aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, 

incumbe a execução de atividades de defesa civil". Ou seja, em relação aos bombeiros, a lei pode atribuir outras missões 

ou atribuições, mas em relação à polícia militar não. A polícia militar, assim como a polícia judiciária,  extrai suas 

atribuições diretamente da Constituição Federal. 

De acordo com o Decreto Federal n. 88.777, de 30.09.1983, compete à polícia militar, dentre 

outros fins, “a segurança externa (extramuros) dos estabelecimentos penais do Estado” (art. 2., item 27). Se nos 

apresenta óbvio, a partir desse marco normativo, ser de responsabilidade da Polícia Militar estabelecer ou restabelecer a 

segurança e a ordem somente na parte externa do Sistema Prisional dos Estados. Porém, na prática, no dia a dia do 



 

exercício da profissão de policial militar, é notório que não é somente na parte externa das unidades prisionais que há 

atuação militar
1
. 

Vemos, portanto, que a atividade-fim da polícia militar, aquela atividade que 

constitucionalmente lhe é atribuída e em que é legitimada a operar, é exercida fora dos perímetros da 

segurança das prisões, ou seja, extramuros. O que é reafirmado pela legislação infraconstitucional.  

Mesmo a Força Nacional de Segurança Pública, criada pelo governo federal a partir de 

um programa de cooperação federativa, só pode ser empregada em “atividades destinadas à preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (art. 2, do Decreto n. 5.289/2004), não podendo 

também intervir nas atividades intramuros do sistema prisional.  

De igual modo, os órgãos integrantes do Susp (Sistema Único de Segurança Pública) – aí 

incluem-se as polícias militares -  poderão atuar em vias urbanas, rodovias, terminais rodoviários, ferrovias e hidrovias 

federais, estaduais, distrital ou municipais, portos e aeroportos (art. 16, da Lei n. 13.675/2018). A lei, mais uma vez, não 

faz referência ao sistema prisional.   

Um problema que tem tirado o sono dos gestores prisionais e causado perplexidade à sociedade 

são as rebeliões ou os amotinamentos de detentos. Sempre que ocorrem rebeliões, o remédio prescrito – intervenção de 

tropas de choque da PM -, tem acarretado efeitos desastrosos (mortes, torturas, maus-tratos, abusos físicos etc.). Além 

de denunciarem condições precárias de encarceramento que continuam a predominar no Brasil, as rebeliões têm 

revelado uma baixa capacidade do Estado em controlar a dinâmica prisional, em fazer valer princípios fundamentais de 

respeito à integridade física dos indivíduos presos, permitindo que grupos criminosos imponham uma ordem interna 

sobre a massa de presos. 

Há no sistema prisional a presença de grupos criminosos que controlam o quotidiano prisional e 

impõem à massa carcerária diversas formas de constrangimento físico e moral que envolvem práticas como extorquir 

dinheiro mediante contribuições compulsórias para os grupos; explorar familiares, inclusive sexualmente; transferir para 

outros presos a responsabilidade por crimes e infrações cometidas no interior da prisão, além de todo o controle sobre 

fontes de arrecadação de dinheiro dentro da prisão (comércio dos postos de trabalho, locais de habitação, tráfico de 

drogas, entrada e uso de celulares, compra de armas etc.)
2
. Tudo isso sugere que o  Estado, representado pelo corpo 

dirigente local, não tem mais o controle efetivo da maioria das prisões sob sua responsabilidade, conseguindo assegurar 

a paz interna somente pela delegação do dia a dia prisional às lideranças desses grupos criminosos. 

Em determinado procedimento de investigação criminal, a Administração Penitenciária do 

Amazonas justifica a não apresentação de interno para ser ouvido em audiência. A justificativa revela a dimensão real 

do problema de gestão prisional por parte do estado: 

“...os internos de todos os pavilhões informaram que receberam uma ordem da massa carcerária 

desta e das demais unidades prisionais do estado para que nenhum reeducando saísse de suas celas para o fórum de 

justiça, escola, escolta externa, escolta interna, banho de sol ou atendimento no corpo técnico... Vale ressaltar que os 

internos pautados nesta data a comparecerem ao fórum de justiça se negaram a sair de suas celas alegando o mesmo 

motivo dos demais internos, pois teriam recebido uma ordem da massa carcerária para não saírem de suas celas 

para serem ouvidos ou julgados no fórum de justiça, desta forma cometendo assim falta disciplinar” (PIC n. 

040.2018.001435, em 04.10.2018). 

Ess fato específico reflete algo generalizado no sistema prisional brasileiro. A ordem prisional 

interna é mantida não por atividades de trabalho, de formação escolar etc., mas pela força das armas (militarização do 

sistema) ou, pior ainda, por ações coordenadas de grupos criminosos no interior dos presídios, o que representa o 

abandono dos princípios ressocializadores da pena privativa de liberdade e uma negação das diretrizes legais 

estabelecidas
3
. 

Isso, em grande parte, deve-se à grave escassez de agentes penitenciários em todo o Brasil. Os 

poucos guardas empregados para vigiar os presos geralmente são mal pagos e mal treinados. Os administradores 

penitenciários mal têm pessoal para garantir os muros externos de seus estabelecimentos; imagine-se então, por 

exemplo, para assegurar a supervisão dos internos em oficinas ou salas de aula, ou para assegurar que um nível 

adequado de bens e serviços flua das e para as alas. Além disso, na maioria das prisões, os guardas raramente entram 

nos pavilhões, exceto nos momentos de abertura e fechamento das trancas. À medida que o número de funcionários 

deixou de acompanhar o crescimento da população carcerária, os internos foram sendo gradualmente deixados por sua 

própria conta, em livre e não supervisionada associação, esperando-se que governassem a si próprios, em boa parte à 

semelhança do que acontece nas áreas urbanas pobres da região que vão se tornando “zonas interditadas” para a 

polícia
4
.   

  
1
 ESPÍRITO SANTO, Igor Alves do. NEVES, Diogo Moura.  A atuação da Polícia Militar no sistema prisional brasileiro: uma 

revisão bibliográfica. Disponível em: 

https://acervodigital.ssp.go.gov.br/pmgo/bitstream/123456789/736/1/571_Igor_Alves_Do_Espirito_Santo_Dep%C3%B3sito_Final_-

_%C3%9Altima_Vers%C3%A3o_13447_271907735.pdf. Último acesso: 10.12.2018. 
2
 SALLA, Fernando. As rebeliões nas prisões: novos significados a partir da experiência brasileira. Porto Alegre:Revista 

Sociologias, ano 8, nº 16, jul/dez 2006, p. 277. 
3
 SALLA, Fernando; ALVAREZ, Marcos. A militarização do sistema penitenciário brasileiro. 2012. Disponível em: 

https://diplomatique.org.br/a-militarizacao-do-sistema-penitenciario-brasileiro/. Último acesso: 08.01.2019. 
4
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, Modelo de gestão para a política prisional. 



 

Mas, voltando ao tema central do ensaio, além de não possuírem atribuição constitucional, os 

policiais militares não estão preparados, profissionalmente, para intervir na parte interna do sistema prisional, pois não 

recebem o treinamento adequado para tanto. Em seus protocolos ou currículos de treinamento, não são contemplados 

módulos de atuação direta no sistema prisional (o princípio do protagonismo da pessoa privada de liberdade soa ao 

policial militar como uma grande heresia e algo provocativo). E assim, quando a polícia militar interfere para conter 

rebeliões carcerárias, ações desastrosas ocorrem, como a história recente retrata: 

1- Penitenciária do Estado na cidade de São Paulo em 1987 (29 presos foram mortos pela polícia 

militar); 

2- No 42
o
  Distrito Policial em São Paulo, em 1989 (18 presos morreram por asfixia por represália 

dos policiais); 

3- Massacre do Carandiru em 1992, quando 111 presos morreram na Casa de Detenção de São 

Paulo (103 deles em razão da intervenção da Polícia Militar); etc. 

No processo de socialização dos policiais militares os valores do militarismo são predominantes, 

vertidos no caráter intrinsecamente autoritário e violento de suas ações; valores esses que estão inscritos na própria 

cultural organizacional da corporação. Os treinamentos, os exercícios e o próprio cotidiano dos policiais são marcados 

muito mais pela hierarquia e pela disciplina do que por qualquer outro valor ou preceito. O policial militar recebe um 

treinamento muito mais para ser militar do que para ser policial, isto é, a ênfase dada no curso de formação dos policiais 

militares volta-se mais para a internalização dos valores do militarismo do que para as relações de trabalho que o 

policial desempenhará junto à comunidade
5
. 

A formação militarizada, com a predominância lógica da “ordem unida”, reforça a dissociação 

entre a prática policial e os procedimentos que deveriam orientar suas práticas na ação ordinária no espaço público e 

frente à cidadania
6
.   

Há, portanto, em uma primeira análise, na aplicação da polícia militar nas diversas variáveis do 

sistema prisional, três grandes problemas: 1- desvio de função constitucional (com prejuízo às atribuições reais da PM: 

garantir a segurança aos cidadãos nas ruas); 2- falta de eficácia na intervenção, dada à carência ou insuficiência de 

treinamento especial; 3- militarização do sistema com incidência de princípios operacionais estranhos à temática (cujo 

núcleo baseia-se no tripé: respeito à integridade física/moral, empoderamento e protagonismo dos sujeitos 

encarcerados). Tudo isso junto e misturado é uma receita perfeita para desastres ou carnificinas, como a história do país 

demonstra. 

O controle sobre a população carcerária não é uma questão de segurança pública e nem pode ser 

alcançado com estratégias retiradas desse campo ou da atividade policial, embora seja um desafio permanente lançado 

ao sistema de justiça penal, à política criminal e à política de segurança pública. Antigos problemas são potencializados 

quando se tematiza a prisão como instrumento de promoção da segurança, da justiça e do convívio social
7
.   

 

3- O panorama de militarização prisional em alguns estados da Federação 

 

Embora não se possa afirmar que todos os estados brasileiros estejam seguindo a tendência 

militarizante do sistema prisional, em muitos deles há uma presença de policiais militares (e, em muito menor escala, de 

alguns membros do Exército) em vários setores e atividades. Para a segurança interna das prisões, são dispostos 

policiais militares da ativa ou já aposentados, que atuam armados, contra todas as recomendações dos organismos 

internacionais de direitos humanos. Eles vigiam os presos, acompanham a distribuição da alimentação e seguem os 

encarcerados nos deslocamentos dentro do próprio presídio. 

Além dessa presença militar direta no cotidiano das prisões, observa-se a nomeação de muitos 

policiais militares para os cargos de diretoria das unidades prisionais. Postos relevantes na hierarquia das secretarias de 

estado (Secretaria da Justiça, da Administração Penitenciária…) são também ocupados por policiais militares
8
. 

Na polícia militar do estado do Paraná, há um Batalhão de Polícia de Guarda encarregado do 

policiamento ostensivo normal, visando à guarda e segurança da sede dos poderes públicos estaduais, da residência 

oficial do Governador do Estado e a de personalidades nacionais e estrangeiras, e a guarda e segurança externa de 

presídios (inciso V do art. 39 da Lei Estadual n° 16.575/2010). Mas há situações em que o Batalhão de Guarda é 

chamado para prestar auxílio aos agentes penitenciários, nas áreas internas, nas buscas de evadidos, nas revistas, 

assumindo a responsabilidade sobre a contagem dos reclusos e aos educadores do Instituto de Ação Social do Paraná
9
.   
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O estado de Goiás, através da Lei nº 18.300/2013, criou o cargo de Agente de Segurança Prisional 

(ASP), com as funções de receber e orientar os presos, revistar presos e instalações, acompanhar e fiscalizar 

movimentos dos presos, realizar a escolta em deslocamentos locais e interestaduais, guarda e vigilância de muralhas, 

postos de observação, guaritas, portarias, patrimônio móvel e imóvel, dar cumprimento a atividades de inteligência e 

contra-inteligência prisional, executar serviços e atividades de patrulhamento, nos perímetros internos e externos dos 

estabelecimentos penais e correlatos, conter, gerenciar, negociar e intervir em situações de rebeliões no âmbito do 

Sistema Penal e/ou quando solicitado por outras autoridades competentes. 

Em São Paulo, a SAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária possui uma carreira de 

AEVP – Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, com um corpo de servidores formado especificamente para a 

segurança em muralhas externas e para a realização e transportes das pessoas privadas de liberdade. Sendo uma função 

fundamentada nos aspectos de risco da segurança prisional, a carreira, ao invés de representar uma especialização de 

uma das áreas da gestão prisional, acaba por configurar um ponto irradiador de parâmetros de militarização da área. 

Em Alagoas, a Polícia Militar é responsável pelas muralhas e transportes. 

Em Tocantins, toda a gestão prisional é realizada pela Polícia Civil. 

Em Rondônia, a Polícia Militar faz vigilância de muralhas, mas o transporte é realizado pela 

gestão prisional
10

. 

O “Modelo de Gestão para a Política Prisional”, lançado em 2016 pelo Ministério da Justiça e pelo 

Departamento Penitenciário Nacional, sustenta a importância de que cada estado estruture um órgão específico para a 

gestão prisional, com quadro profissional próprio, planos de carreiras e salários e garantia de processos de formação e 

monitoramento dos servidores, a fim de garantir a efetiva execução dos postulados e princípios referentes à execução da 

pena. 

Segundo levantamento, a partir da base de dados do Infopen, de dezembro de 2014, há uma média 

nacional na ordem de 53 profissionais para cada estabelecimento penal. As piores médias de servidores por 

estabelecimento prisional, encontram-se nos estados  da Paraíba (16), Pernambuco e Goiás (14) e Ceará (11).   

Nas “Diretrizes” 06 e 07 do referido documento são previstas medidas “desmilitarizantes”: 

 

“Os estados deverão estabelecer políticas de profissionalização da Administração Penitenciária, 

prevendo planos de cargos, carreiras e salários para os servidores, a partir de processos seletivos rigorosos que busquem 

assegurar o ingresso de profissionais adequados ao exercício do modelo de gestão aqui proposto, com formação 

adequada e remuneração justa para estes profissionais, além de previsão de mecanismos de controle, de informação das 

práticas institucionais e profissionais e de investigações e sanções a eventuais comportamentos impróprios ao exercício 

da profissão e ocupação de cargo público” (06). 

 

“A profissionalização da Administração Penitenciária deverá ter como pressupostos: o caráter 

eminentemente civil da ocupação dos cargos relacionados ao sistema prisional; uma separação institucional e funcional 

entre a Administração Penitenciária e os demais órgãos da segurança pública e da justiça criminal; a gestão pública; a 

transparência na ocupação de cargos, especialmente os postos de liderança, chefia e direção, cujo acesso deverá ser 

previsto em planos de carreira, a partir de critérios de mérito, experiência, idoneidade, capacidade técnica e formação 

acadêmica; a confidencialidade dos dados e informações produzidas acerca das pessoas privadas de liberdade; a 

transparência das informações de caráter público” (07). 

 

A adoção, pelos Estados-membros, do modelo de gestão proposto pelo governo federal é 

estimulada pelo Departamento Penitenciário Nacional por meio de normas para concessão de transferência de recursos, 

as quais estarão condicionadas à apresentação, pelos entes federativos, de planos de adequação dos estabelecimentos 

prisionais que cumpram com as diretrizes apresentadas (cf. diretriz n. 14). Logo, a gestão não civil do sistema prisional 

nos estados pode implicar na impossibilidade de transferência de recursos da União. Esse é um meio que, se aplicado 

efetivamente (não cedendo a pressões políticas), surte efeito. 

A adoção de medidas legislativas e administrativas, tais como a implementação de programas, 

formação de equipes e criação de espaços específicos que tenham a desmilitarização da instituição penitenciária e a 

superação de seu caráter de força de segurança como objetivos é uma diretriz adotada pelo Mercosul
11

.   

 

 

4- Criação de uma polícia penal ou penitenciária 

 

 

Assim como há uma polícia judiciária (que apura ilícitos penais), uma polícia administrativa (que 

cuida da segurança dos cidadãos nas ruas), uma polícia rodoviária (que zela pela segurança e ordem no trânsito 
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rodoviário), existe, já de algum tempo, discussão para a criação de uma polícia penitenciária (ou penal) para zelar pela 

gestão interna do sistema prisional e atividades afins indelegáveis (transporte de presos, revistas internas, controle de 

rebeliões etc). Há no Congresso Nacional, a PEC 14/2016 que cria as polícias penitenciárias federais, estaduais e 

municipais.   

O objetivo dessa Proposta de Emenda à Constituição (PEC) é criar as polícias penitenciárias como 

órgãos de segurança pública nos âmbitos federal, estadual e distrital, conferindo aos agentes penitenciários os direitos 

inerentes à carreira policial e liberando os policiais civis e militares das atividades de guarda e escolta de presos. 

O parecer favorável da CCJ (n. 56/2017), emitido em 31.05.2017, destaca que a criação de órgãos 

com atribuição de vigilância penitenciária justifica-se pela especificidade da atividade, que “nada tem a ver com o 

policiamento ostensivo, a cargo das polícias militares, ou com a apuração da autoria e materialidade de infrações penais, 

a cargo das polícias civis”. A única emenda proposta à PEC foi substituir a expressão “polícia penitenciária” por 

“polícia penal”, sob o fundamento de que sua “atuação ocorre na execução da pena. A expressão polícia penitenciária 

limitaria seu âmbito a uma das espécies de unidade prisional e seria incompatível com a fiscalização do cumprimento da 

pena nos casos de liberdade condicional ou penas alternativas”
12

.   

Segundo discussões no parlamento, as polícias penais seriam formadas pelos atuais agentes 

penitenciários e por novos servidores admitidos através de concurso público (“O preenchimento do quadro de 

servidores das polícias penais será feito, exclusivamente, mediante concurso público ou transformação dos cargos 

isolados ou de carreira dos atuais agentes penitenciários ou equivalentes" – art. 4
o
., do Substitutivo). 

O modelo sugerido pela PEC não nos parece o mais adequado. A começar pela terminologia 

“polícia penal” ou “penitenciária”, tornando esse órgão integrante do sistema de segurança pública, compartilhando 

treinamento e capacitação policiais para os seus quadros. A persistir nessa senda, o constituinte derivado ao invés de 

desmilitarizar o sistema prisional, contribuirá para mantê-lo gerido por um aparato policialesco. 

Como já dissemos, o controle sobre a população carcerária não é uma questão exclusivamente de 

segurança pública e nem pode ser alcançado com estratégias retiradas desse campo ou da atividade policial. Se 

compreendermos a segurança e a ordem dentro do ambiente prisional como uma questão de segurança pública, pela 

mesma razão devemos estender essa compreensão para a segurança do ambiente hospitalar, do ambiente escolar, do 

ambiente de trabalho etc. Obviamente, que dentro de um amplo conceito de segurança pública integral, tudo ou quase 

tudo funciona como uma interface da segurança pública, contribuindo ou não para um complexo público-securitário 

hígido, mas nem tudo exige ser tratado a partir de uma expertise essencialmente policialesca ou de segurança pública. O 

saber produzido no núcleo vital da segurança pública pode se articular com outros saberes, mas não pode colonizar, 

simplesmente, as outras interfaces. É sabido que os insumos urbanísticos têm uma relação íntima com a segurança ou 

insegurança pública, mas não podem ser tratados a partir de uma perspectiva securitária, e sim dentro de um 

planejamento urbano. E assim, se dá com todas as outras áreas. A relação, por exemplo, da educação com a saúde, não 

faz com que o disciplinamento, o planejamento e a regulamentação da área educacional sejam feitos a partir e 

exclusivamente das práticas aplicadas à saúde. Cada esfera goza de autonomia, de gestão e de regulação próprias. 

A temática da segurança pública é tão ligada à questão prisional, que não vemos, em regra, outros 

arranjos de promoção de políticas públicas (como saúde, educação, trabalho etc.) de garantia de direitos às pessoas em 

privação de liberdade. A articulação entre forças policiais, sistema de Justiça e sistema prisional, praticamente, 

monopoliza os esforços de gestão. Esforços estes, normalmente, voltados para o controle e a contenção disciplinar.     

 

 

5- Transporte, escolta de presos e gerenciamento de conflitos 

 

 

De acordo com a Lei de Execução Penal, são indelegáveis as funções de direção, chefia e 

coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, 

como o transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos 

penais (art. 83-B, inc. IV). 

O traslado e o transporte de reclusos são mais um elemento próprio da relação e sujeição especial 

entre o Estado e as pessoas que estão sob sua custódia (daí porque a lei considera uma função indelegável), em cujo 

contexto pode resultar prejudicado tanto o direito à integridade pessoal, como outros direitos fundamentais. Na prática, 

tanto o transporte em si, como as condições nas quais se realiza podem conduzir a um impacto nas condições do interno 

e de sua família. Além disso, quando os transportes são executados arbitrariamente ou em condições contrárias ao 

respeito aos direitos humanos dos reclusos, podem configurar espaços pouco visíveis ou zonas obscuras para o 

cometimento de abusos por parte das autoridades
13
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Humanos de las Personas Privadas de Libertad em las Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. 

Doc.64, 2011, apud MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, Modelo de gestão para a 

política prisional. 2016, cit.   



 

Assim, empregar um corpo policial (como a polícia militar), sem treinamento específico e sem 

atribuição constitucional, constitui uma porta escancarada para os abusos e as violações dos direitos humanos. A polícia 

que prende nas ruas, não pode ser a mesma que acompanha a execução penal.   

 

 

6- Conclusões 

 

Vê-se que, formalmente, as leis estaduais atendem ao comando constitucional, mas na prática, a 

polícia militar é, frequentemente, acionada para intervir no interior do sistema prisional. Há o claro entendimento da 

erronia em usar intramuros o aparato policial militar, mas por outro lado, não há a vontade necessária para implantar as 

reformas adequadas. Esse recurso fácil ao policiamento de rua (extramuros) revela um problema ainda maior (e 

responsável, em grande parte, pelas frequentes rebeliões e morticínios no sistema prisional) que é a incapacidade 

gerencial do Estado em organizar e manter adequados serviços de segurança interna (intramuros), dentro de uma agenda 

política capaz de assegurar alguma ordem e respeito à lei. 

Destinar policiais militares despreparados para lidar com detentos acaba sendo uma medida 

duplamente desastrosa: não é efetiva para solucionar os problemas conjunturais e estruturais do sistema prisional (às 

vezes, adiciona novos problemas: mortes, torturas, abusos etc.) e deixa o ambiente extramuros (segurança ostensiva nas 

ruas) desguarnecido. Ao que parece, no fim das contas, todos saem perdendo com essa violação clara da Constituição 

Federal. 

E se os prejuízos são tão fáceis de contabilizar e quantificar, por que esse estado de coisas 

permanece inalterado? Parece-nos que a razão é muito simples e resolvida pela matemática: o uso do aparato policial-

militar não obriga o estado a criar novos e dispendiosos cargos de agentes prisionais, na proporção recomendada pelos 

órgãos especializados na matéria. Portanto, desmilitarizar o sistema violenta uma lógica financeira básica, cara aos 

gestores estaduais, e isso parece ser suficiente, no horizonte estreito da política, para não o fazê-lo. Em tal transe, a 

gestão financeira suplanta a gestão estratégica. 

 

PROPOSTA DE ENUNCIADO: “A solução, efetivamente, passa pela desmilitarização de todas 

as áreas e setores da gestão prisional, seja no âmbito interno das unidades prisionais, seja nas suas interfaces externas. 

E, neste sentido, algumas medidas precisam ser adotadas com a urgência necessária ditada pelo perigo iminente do 

sistema entrar em colapso irreversível: 1- Uma Administração Penitenciária a cargo de órgãos independentes, 

autônomos e profissionalizados, de acordo com parâmetros internacionais, incorporando a política prisional a um 

conjunto mais amplo de políticas públicas; 2- Estabelecer planos de cargos, carreiras e salários que valorizem a carreira 

e que instituam mecanismos e critérios objetivos para a ocupação de postos de direção, chefias e lideranças nos diversos 

setores da Administração Penitenciária; 3- Reestruturação urgente das carreiras de servidores penitenciários, numa 

perspectiva de profissionalização de seus quadros e de sua gestão, observando-se a proporção mínima de agentes 

penitenciários por presos; 4- Condicionar o repasse de verbas federais aos estados, mediante a desmilitarização do 

sistema prisional, tal como proposto na Diretriz 14 do “Modelo de Gestão para a Política Prisional” do Ministério da 

Justiça e do Departamento Penitenciário Nacional”. 
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