NOTA PÚBLICA DE EX-CONSELHEIRAS E EX-CONSELHEIROS DO CONSELHO
NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA SOBRE AS NOVAS REGRAS
PARA CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS

A permanente crise do sistema penitenciário brasileiro tornou-se ainda mais
insuportável. O crescimento da população presa foi de mais de 100.000 pessoas
entre 2014 e 2016. Com isso, a taxa de ocupação das prisões chegou a quase duas
pessoas por vaga – é a maior superlotação de que se tem notícia desde que o
Ministério da Justiça iniciou o levantamento dos dados. A oferta de educação e
de trabalho para as pessoas presas, que já era baixa, foi drasticamente reduzida
no último ano, de forma que apenas 12% dos presos têm acesso a atividades
educacionais e somente 15% têm acesso a atividades laborais.
Nesse grave contexto, as condições das cadeias foram consideradas desumanas
e degradantes por diversos órgãos de inspeção, nacionais e internacionais, e pelo
próprio Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o estado de coisas
inconstitucional no julgamento da Medida Cautelar na Ação de Descumprimento
de Preceito Fundamental nº 347, em 2015.
Os Estados, responsáveis pela gestão do sistema penitenciário, historicamente
não priorizam a administração dos estabelecimentos penais mediante regras
mínimas de atendimento aos objetivos da execução penal. Para piorar, o
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) está regredindo
nas medidas que buscavam enfrentar esse cenário precário.
Entre os poucos – mas importantes – avanços dos últimos anos, a definição de
parâmetros mínimos para a construção de novos presídios foi uma grande
conquista, concretizada pela Resolução nº 9, editada pelo CNPCP em 2011. Ali
estabeleceram-se diretrizes arquitetônicas voltadas a assegurar a dignidade
básica das pessoas presas e dos trabalhadores do sistema penitenciário,
garantindo os espaços físicos necessários para acesso a direitos e serviços.
A Resolução nº 9 /2011 foi fruto de longo processo de construção participativa e
democrática de regras para o financiamento federal de novos estabelecimentos,
que envolveu a criação de comissões mistas e interdisciplinares com
representantes do Colégio de Secretários Estaduais de Justiça e Administração
Penitenciária, debates com outros ministérios, diálogos técnicos com órgãos de
regulação (como a ANVISA e o Corpo de Bombeiros) e a disponibilização do textobase para consulta pública.
Durante esse processo, ficou evidente para nós – ex-conselheiras e exconselheiros do CNPCP – a necessidade de induzir a construção de

estabelecimentos prisionais que fossem capazes de romper com o ciclo de
violação de direitos. Era preciso, pensávamos, fazer valer a Lei de Execução Penal,
que impõe o trabalho e o estudo como direitos e deveres da pessoa condenada.
Era preciso fazer valer a Constituição Federal, que proíbe a imposição de penas
cruéis e degradantes, como o são a permanência em prisões sem iluminação ou
ventilação, e sem o oferecimento de serviços adequados. Era preciso garantir
condições mínimas para que a mulher presa pudesse cuidar de suas crianças e
que os visitantes pudessem ingressar e estar na prisão, pois ela não pode tolher
a liberdade de quem não foi condenado.
Enfim, era preciso compreender que garantir direitos mínimos às pessoas presas
e aos trabalhadores penitenciários é mais do que um imperativo moral e
constitucional do Estado brasileiro: é também uma inadiável política de
segurança pública, pois o ambiente violento e de desesperança nas prisões é o
maior fomento do crime dentro e fora das grades.
Por tudo isso, foi com grande tristeza que recebemos a notícia de que, por meio
da recém-aprovada Resolução nº 6/2017, o CNPCP revogou diversas regras
arquitetônicas essenciais para construção de unidades prisionais com respeito
aos direitos das pessoas privadas de liberdade e dos servidores penitenciários.
Entre os retrocessos, a nova normativa retirou parâmetros mínimos de vagas por
metro quadrado; desconsiderou a necessidade de construção de módulos de
visitação, educação e trabalho; permitiu a supressão ou o subdimensionamento
das áreas de recepção e revista de visitantes, assim como de triagem e avaliação
de novos internos, entre outros passos para trás.
Além de retroceder em direitos, o que permitirá de agora em diante a construção
de novos “calabouços medievais”, destacamos que a medida não conduzirá ao
esperado resultado de abertura em massa de novas vagas no sistema prisional. O
déficit somente será superado mediante a aplicação de ações efetivas que
restrinjam o uso da prisão para os casos efetivamente necessários. Sem oferecer
condições para o devido cumprimento das políticas públicas de execução penal,
os estabelecimentos prisionais construídos sob as novas orientações seguirão a
mesma fracassada receita que nos trouxe até aqui.
Assim, as ex-conselheiras e ex-conselheiros do CNPCP, abaixo-assinados, vêm
publicamente expor sua total discordância com o teor da Resolução nº 6/2017,
editada na contramão da humanização do sistema penitenciário brasileiro, das
melhores práticas internacionais e dos compromissos de Direitos Humanos
assumidos pelo Brasil.
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