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ENTREVISTA 

LEA BOS DUARTE 

 

“os menores são inimputáveis penalmente e estão 

sujeitos à legislação especial, condição inalterável, já 

que colocada entre as garantias fundamentais da 

pessoa humana” 

Página 10 

Um olhar espírita sobre a  

redução da maioridade penal 
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EDITORIAL 

Dentro da mediocridade 

política brasileira, em que é 

normal andar para trás, certos temas ressuscitam e 

voltam à pauta das discussões sobre os desafios que 

o Brasil enfrenta. Assim, diante da "violência", em 

lugar do esforço para pensar uma sociedade educada, 

justa e igualitária, com oportunidade para todos, 

mais uma vez volta à cena o "debate" sobre a redução 

da maioridade penal.  

De pronto, o Crítica Espírita firma posição contrária 

à redução da maioridade penal. Na verdade, somos 

contra qualquer tipo de política penal e penitenciá-

ria, pois todas tramitam sob a ideia de pena, de retri-

buição, de "olho por olho". Aliás, qualquer livro jurí-

dico afirma que o Estado de Direito moderno repre-

senta a fase da "vingança pública", reunindo em si o 

monopólio da força e da jurisdição: é o Estado, por 

meio de seus agentes, que diz quem está certo ou 

errado e que aplica a punição. Trata-se, portanto, de 

vingança, feita por policiais, juízes, promotores, legi-

timada pela ação dos advogados, todos carrascos 

modernos que gozam de consideração e prestígio 

sociais.  

Porém, esse debate revela uma faceta mais odiosa, de 

cunho político e econômico. No político, o individua-

lismo exacerbado do neoliberalismo exalta a respon-

sabilidade do indivíduo, e não do conjunto onde esse 

indivíduo vive, e destrói muitas vidas com as duas 

mãos: a do Estado social "mínimo", onde somente os 

mais fortes têm vez, e a do Estado punitivo 

"máximo", que dará o devido tratamento àqueles que 

falharam. Logo, seu horizonte para resolver os pro-

blemas que cria é por meio de legislação penal mais 

severa, na crença de que prisão resolve tudo. No eco-

nômico, o capitalismo se revela em sua feição social 

mais corrosiva, quando qualquer pesquisa demons-

tra que quem realmente vai para a cadeia é o pobre, 

preferencialmente negro.  

Desse modo, entendemos que tratar a humanidade 

do ser humano ou da espiritualidade do ser espiritual 

é algo que transcende qualquer ideia de pena, e o 

Congresso Nacional, instituição absolutamente des-

necessária e perniciosa, ao "debater" tais temas, re-

vela que está de mãos dados com o passado e com o 

que há de pior: a política neoliberal reacionária e o 

capitalismo predatório, produtos do orgulho e do 

egoísmo. Eis nossos "representantes". 

Por isso, nesta edição, contamos com lúcido e pro-

fundo artigo sobre a redução da maioridade penal, a 

partir da ótica espírita, da Dra. Érica Babini Lapa do 

Amaral Machado, professora de Direito Penal e Cri-

minologia da Universidade Católica de Pernambuco, 

mestre e doutorando em Direito Penal pela UFPE. 

Na entrevista, conversamos com Lea Bos Duarte, que 

trabalhou no sistema carcerário e na Polícia Civil do 

Rio Grande do Sul por vários anos, e conta sua vasta 

experiência na área. Na Coluna da AJE-ES, damos 

início à temática da gestão de instituições espíritas, 

abordando inicialmente o planejamento estratégico.  

. 

Boa leitura, 

Raphael Faé Baptista 

Caras Leitoras,  
Caros Leitores, 
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Nossos cumprimentos pela iniciativa. 
A AJE/ES revela-se pelo efetivo esforço no 
debate dos dilemas contemporâneos. Deus 
os inspire e guarde. 
Edmar Jorge de Almeida 

 
 
Muito obrigado pelo envio do Jornal Críti-
ca Espírita. Muito me alegra ver que há 
pessoas pensando - e pensando muito - no 
meio espírita. Parabéns pela realização do 
1.º Encontro Jurídico Espírita. Em meio a 
um forte movimento de instalação de 
uma crença espírita, pouco produtiva, fico 
feliz em ver que há pessoas se movimen-
tando para produzir 
o pensamento espírita, a partir da reflexão, 
da análise e da ação efetiva na sociedade. 
Abraços para todos, 
Adilson Mota 
 

Quando abordamos assuntos  tão impac-
tantes como os que  a  AJE, tem trazido 
através de seus representan-
tes,principalmente no encontro, natural 
que esbarremos em muitas resistências.   
Diante das minhas reflexões  pós encontro, 
percebi que quando fala-se de  Doutrina 
Espírita e Filosofia Social Espírita , parece 
que fala-se de coisas diferentes.  
Vou exemplificar: A Doutrina Espírita é a 
religiosa, a que consola porque esclarece. A 
Filosofia Social Espírita, é uma invenção 
contemporânea. Não foi trazida por Kar-
dec, alguns dizem que isso não está na co-
dificação. Isso mostra o quanto o espírita 
não estuda e se estuda, não reflete. Nesta 
linha de pensamento, os grupos que se 
predispõe a trazer essa "invenção",  não 
são espíritas, sendo considerados, muitas 
vezes, um grande prejuízo para o Movi-
mento.  

Acredito que a amplitude do trabalho da 
Espiritualidade com os grandes pensadores 
no advento do Espiritismo, traz consolo, 
esclarecimento e, ao mesmo tempo, convi-
da, alerta para   importante atuação  na 
sociedade. É um pacote completo de possi-
bilidades. 
Esse pacote sofreu a mesma supressão  que 
sofreu,  no passado, importantes informa-
ções, quer seja na bíblia, nos discursos e 
nas publicações. O aspecto religioso, con-
templativo, superou os demais. Trazer, 
resgatar o que é desconhecido é o grande 
desafio. 
Porém,  é importante considerar todas as 
possibilidades deste formidável pacote, 
suas práticas e necessidade de revisão. 
Para tanto, será preciso muito trabalho e 
discernimento, sabedoria e competência. 
Há um movimento crescente, não mais   da 
simples necessidade de mudança em todo 
planeta. Hoje há urgência na congregação 
de saberes, quer estes sejam para consolar 
e esclarecer, quer estes sejam para sacudir 
as estruturas sociais.       
Por isso, analisando  as falas e as reações, 
penso que deve-se repensar o discurso 
magistral, como sugeriu brilhantemente, 
Cezar Reis, na entrevista ao Crítica Espíri-
ta, e trazer o pensamento da igualdade de 
maneira compreensiva e menos discrimi-
natória.     
Penso que assim, formaremos frentes im-
portantes, unidas e fortes, atuante e segu-
ra, mas espiritualizada, o que não quer 
dizer contemplativa.  
Parabéns ao pessoal do Crítica Espírita. 
Estejam atentos para que este trabalho 
continue oferecendo subsídios para impor-
tantes reflexões. 
Grande abraço!!!   
Bernadete Faé 

Editor  
Raphael Faé Baptista 
 
Editoração: 
Felipe Sellin 
 
 
 
Colaboram nessa  
Edição: 
 
Érica Babini Machado  
Raphael Faé Baptista 
Roberto Ailton de Oliveira 
 

Interaja conosco, sua opinião 

é muito importante para nós:  

criticaespirita.ajees@gmail.com 

CHARGE 

Cartas dos Leitores 

Lembramos que os DVD's do I Encontro Jurídico 

Espírita estão à venda, podendo ser encomenda-

dos na livraria da Federação Espírita do Espírito 

Santo ou pelo e-mail 

aje.espiritosanto@gmail.com. Oportunidade úni-

ca para conhecer a proposta que o espiritismo tem 

para construir novas estruturas econômicas, soci-

ais e educacionais 

mailto:aje.espiritosanto@gmail.com
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MATÉRIA DE CAPA 

Redução da idade penal 
um olhar jurídico-espírita 

Tramita no Congresso Nacional proposta de 

Emenda à Constituição (PEC 171) para a alte-

ração da reponsabilidade penal para 16 anos 

de idade, e nesse contexto, como nós, espíri-

tas, nos portamos? 

Antes de avançar é importante delinear que 

inexiste uma regra no âmbito da Codificação 

Espírita que defina qual deve ser a idade pe-

nal, tal como o Código Penal o faz, na sua 

limitação de leis humanas. Neste sentido, 

jamais poderia este trabalho, sob pena de 

comprometimento com a pureza doutrinária, 

definir qual seria a melhor idade penal. O 

máximo que se pode propor são argumentos 

para reflexão de cada leitor, levando ao ques-

tionamento mais importante da temática: é 

conveniente, no Brasil, reduzir a idade penal? 

Prestemos bem atenção: estamos falando em 

conveniência, e não se deve ou não reduzir. 

Sublinhe-se que responsabilidade não se con-

funde com imputabilidade e nem esta é sinô-

nimo de impunidade. Na menoridade, há 

uma especialidade de responsabilização, de-

vido à condição peculiar de desenvolvimento, 

exceto o caso dos menores de 12 anos que, 

estes sim, são irresponsáveis(1).  

É bem verdade que o adolescente nos dias 

atuais é extremamente informado e, cada vez 

mais cedo, se depara com uma gama de esco-

lhas e decisões a tomar, tendo, inclusive, vá-

rias responsabilidades, como o voto, por 

exemplo. No entanto, é importante refletir 

que informação não se confunde com maturi-

dade, ponderação de consequências ante as 

escolhas. Os adolescentes são impulsivos, 

subestimam riscos, são suscetíveis ao stress, 

são mais instáveis no sentido do controle 

suas emoções. Desse modo, as decisões são 

impulsivas e contam apenas com os efeitos a 

curto prazo, sem mencionar a necessidade de 

condutas específicas para integração, num 

movimento de pertencimento (2).   

Os jovens parecem procurar uma obtenção de 

prestígio e saliência social, os quais são alcan-

çados por condutas de riscos, justificados 

como busca de novas experiências de prazer e 

emoção. Afirma-se que “sem rebeldia e sem 

contestações não há adolescência normal”(3). 

(1)Art.  2° c/c 105 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA). Lei 8.069/90. 
 
(2) N. MERCURIO, Ezequiel. 

Hacia un regimen penal juveni-

le. Fundamentos neuro-

científicos. Revista de Dere-

cho Penal y Processo Penal. 

N. 5, p. 771- 791, Buenos Ai-

res, 2010.  
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Por isso é viável afirmar que a normalidade 

da adolescência é contestadora, arredia, des-

bravadora e ousada, especialmente em reali-

dades adversas como a brasileira, cujo com-

portamento “infrator” é às vezes, necessário 

para a sobrevivência. Sob este olhar é possí-

vel afirmar que a adolescência é infratora 

(um pleonasmo). Na verdade, nem toda 

transgressão é delinquência, razão pela qual 

este status (delinquente) além de transitório, 

não está incorporado na estrutura cognitiva-

emocional; até porque com o amadurecimen-

to dos adolescentes, pequenas infrações são 

deixadas de lado, ao passar por uma fase 

chamada peack-age, sem necessidade de 

cerco punitivo. 

Desse modo, inimputabilidade torna-se um 

direito fundamental porque consagra a con-

dição peculiar de desenvolvimento, razão 

pela qual é cláusulas pétrea e impassível de 

modificação, tal como define ao art. 60, §4°, 

IV da Constituição Federal. Aliás, o estabele-

cimento de uma idade mínima para início da 

responsabilização atende a instruções inter-

nacionais como o as Regras Mínimas das 

Nações Unidas para a Administração da In-

fância e Juventude, conhecidas como Regras 

de Beijing (item 4.1); e acima de tudo, a Con-

venção dos Direitos da Criança de 1989 que é 

um marco na consagração em Direitos Hu-

manos (4). 

A pretensão social de redução da idade penal 

decorre de um falso conhecimento da reali-

dade da infância e juventude brasileira, seja 

porque a alta criminalidade não é praticada 

por adolescentes, seja porque os atos infraci-

onais não são os mais graves, no âmbito da 

criminalidade urbana. Segundo o IBGE de 

24.461.666 de adolescentes no Brasil, apenas 

0,1425% representa a população dos que se 

encontram em conflito com a lei; bem dife-

rente do que passa a mídia, no seu contexto 

de alarme social. Além disso, a maioria dos 

atos infracionais são roubo; tráfico de entor-

pecentes, com representação  e, por fim,  

homicídio (5).  

O mito de impunidade crê que os adolescen-

tes não são responsabilizados por seus atos. 

Ele decorre do desconhecimento jurídico do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e da 

realidade das medidas socioeducativas e do 

cenário da população jovem do país.  Na ver-

dade, o sistema socioeducativo do ECA, na 

sua execução, equipara-se ao sistema puniti-

vo, e como tal admite técnicas (ilícitas) sub-

terrâneas normalizadas em termos estatais, 

dado o fim que promete cumprir (6). Traba-

lhos pioneiros na área de delinquência juve-

(3) OSÓRIO, L. C. Adolescên-
cia hoje. Porto Alegre: Artes 
médicas, 1992. 

 
(4) SPOSATO, Karyna Batista. 
A constitucionalização do direi-
to da criança no Brasil como 
barreira à redução da idade 
penal: visões de um neoconsti-
tucionalismo aplicado. Revista 
Brasileira de Ciências Crimi-
nais, São Paulo, ano 17, n. 80, 
set.-out., p. 81- 118, 2009. 

 

(5) CONSELHO NACIONAL 
DE JUSTIÇA. Programa Jus-
tiça ao Jovem. Relatório Naci-
onal 2010. Brasília, 2011. 
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nil  (7) e mais ou menos recentes sugerem 

essa conclusão (8).  

A crença popular de que a lei penal é capaz de 

promover defesa social, ampara-se na pro-

messa de prevenção geral, a qual, porém, já é 

vetustamente comprovado que não cumpre 

efeitos intimidatórios da violência. A popula-

ção carcerária em 1994 saiu de 129.169, para 

548.003, em 2012, mesmo período em que 

houve a promulgação da lei de crimes hedi-

ondos, da nova lei de tráfico, da lei Maria da 

Penha etc. Ou seja, o efeito simbólico da lei 

penal de intimidação não funciona e as legis-

lações não foram capazes de promover a de-

fesa social. O resultado dessa ilusão é colocar 

o Brasil como o terceiro país que mais encar-

cera no mundo, contado com déficit de 

84,9% de vagas. Isso significa que há 262.427 

pessoas a mais para o número existente de 

vagas (9). Sem levar em conta a cultura vio-

lenta e criminógena do cárcere a qual, se ins-

talará fortemente nos adolescentes, posto 

estarem os mesmos em desenvolvimento da 

sua personalidade. 

Por outro lado, o sistema de punição é alta-

mente seletivo, recai somente sobre adoles-

centes negros e pobres, tal como o sistema de 

adultos. Em 2002 (10) já se verificava que os 

adolescentes submetidos às medidas socioe-

ducativas são 90% do sexo masculino; com 

idade entre 16 e 18 anos (76%); da raça negra 

(mais de 60%); não frequentavam a escola 

(51%) e não trabalhavam (49%). Recente-

mente, verificou-se que este quadro não so-

freu modificações. 

É esse mesmo perfil de adolescentes (53,3%) 

negros (68%) que mais morrem no país (11), 

pois o homicídio constitui o principal fator de 

mortalidade entre os jovens (12), o que pode-

mos concluir que existe uma teia comum 

entre pobreza e desigualdade social. 

Ou seja, o Estado brasileiro pune e mata jo-

vens, negros e de baixa escolaridade, exata-

mente aqueles que seriam os destinatários 

das políticas públicas e sociais mais deman-

dadas no país. Além disso, há evidências de 

que os adolescentes sobre a tutela do Estado, 

nas unidades de internação, são frequente-

mente abusados sexualmente. Em 34 insti-

tuições brasileiras, pelo menos um adoles-

cente foi abusado sexualmente e são vítimas 

de homicídio, além de sofrerem frequente-

mente violências físicas (13). 

Como dizer, então, que não há punição? O 

que mais queremos para nossa juventude? 

A proposta da Doutrina Espírita para o ho-

mem no mundo é de sua emancipação e de 

sua afinidade com a Lei Natural por meio da 

educação, em que a reencarnação proporcio-

nará as possibilidades de aprimoramento 

moral e intelectual. 

As normas penais humanas, conquanto ne-

cessárias no atual estágio evolutivo da huma-

nidade, não contribuem para a educação dos 

homens, já que se prestam apenas à conten-

ção e, não, à livre e consciente opção de con-

dutas. 

O esforço de aproximação da legislação hu-

mana da lei divina deve privilegiar a amplia-

ção e, nunca, a restrição de direitos individu-

ais, com a correspondente fixação consciente 

 

(6) ZAFFARONI, E. R. Crimi-
nología: aproximación desde 
una márgen. Colombia: Editorial 
Temis, 2003. 

(7) MISSE,Michel. Delinquen-
cia Juvenil na Guanabara. 1973. 
 
(8) MELLO, Marília Montene-
gro Pessoa de. (In)
imputabilidade penal. Adoles-
centes infratores: punir e (res)
socializar. Recife: Nossa Livra-
ria, 2004; MACHADO, Érica 
Babini L. Do A. Medida socioe-
ducativa de internação: do dis-
curso (eufemista) à prática judi-
cial (perversa) e à execução 
(mortificadora): um estudo do 
continuum punitivo sobre ado-
lescentes do sexo feminino em 
conflito com a lei na cidade do 
Recife, PE. Tese (Doutorado em 
Direito) – UFPE, 2014; MAL-
LART, Fábio. Cadeias Domina-
das. A fundação CASA, suas 
dinâmicas e trajetórias de jovens 
internos. São Paulo: Terceiro 
Nome, 2014. 

(9Ministério da Justiça/ DE-
PEN / InfoPen 2012. 

(10) PAIVA, Denise Maria Fon-
seca. Mapeamento Nacional 
Da Situação Do Atendimento 
Dos Adolescentes em Cumpri-
mento de Medidas Sócioeduca-
tivas. Brasília, 2002. 

(11) Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública. Anuário Brasi-
leiro de Segurança Pública 
2014. São Paulo, ano 8, 2014. 

(12) WAISELFISZ, Julio Jaco-
bo. Mapa da violência. Rio de 
Janeiro: Centro Brasileiro de 
Estudos Latino-Americanos, 
2012.  

 

(13) ABRINQ. Relatório.  Dis-
ponível em < http://
www.fundabrinq.org.br/
noticia_mestre.php?id=1280>. 
Acesso em 11 de maio de 2013. 

http://www.fundabrinq.org.br/noticia_mestre.php?id=1280
http://www.fundabrinq.org.br/noticia_mestre.php?id=1280
http://www.fundabrinq.org.br/noticia_mestre.php?id=1280
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de obrigações individuais voltadas à constru-

ção de uma sociedade justa e fraterna, como 

obra coletiva. 

Uma sociedade que pretenda a evolução inte-

lectual, moral e espiritual de seus integrantes 

deve conformar seu sistema educacional – 

universal, gratuito e laico – à formação de 

personalidades baseadas em valores morais, 

especialmente a solidariedade, e na visão 

crítica da realidade, voltadas à ação social 

transformadora em favor da justiça e, não, 

voltada utilitariamente aos interesses materi-

alistas. 

Além disso, deve garantir o acesso universal e 

democrático à cultura e à informação, asse-

gurando a plena democratização dos meios 

de comunicação de massa, bem como a igual-

dade material entre todos no acesso a bens e 

direitos, assegurando a aplicação de medidas 

de ação afirmativa que corrijam assimetrias 

decorrentes de distorções históricas, sociais, 

políticas ou econômicas. 

Neste quadro social sobre a juventude, passa 

a ser compreensível a severidade das leis 

penais, inclusive o ECA, tal como esclarece o 

Espírito de Verdade na questão 796: “Uma 

sociedade depravada certamente precisa de 

leis severas. Infelizmente, essas leis mais se 

destinam a punir o mal depois de feito, do 

que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá 

reformar os homens, que, então, não precisa-

rão mais de leis tão rigorosas” (KARDEC, 

2005). 

Neste sentido é que olhar espírita deve se 

guiar – a educação em detrimento da puni-

ção, porque a juventude é um período propí-

cio  à reflexão acerca da vida e ao alin-

hamento dos objetivos reencarnatórios medi-

ante os contextos e as possibilidades que se 

apresentam, convidando o jovem ao exercício 

do auto conhecimento, da reforma íntima e 

ao cultivo de atitudes responsáveis por meio 

do seu livre-arbítrio e do reconhecimento da 

Lei de Causa e Efeito, para dai então chegar o 

momento em que “não será a de punir, de 

impor castigos, mas a de reconstruir, de 

reeducar, de salvar a alma atormentada e, 

por isso, anti-social” (TEIXEIRA, 1997, p. 

32). A legislação não precisará mais discutir 

idade penal. 

É neste sentido que os espíritas, conclamados 

à testemunharem o Evangelho do Cristo, não 

mais nos sacrifícios do martírio aos leões dos 

primeiros tempos cristãos (FRANCO, 2013), 

cabe a renúncia dos ímpetos de vingança, 

estimulados por uma sociedade hedonista; a 

resistência ao pânico social, decorrente de 

um avalanche alarmista da violência; a aver-

são ao ensimesmamento individualista e des-

prezo ao próximo... enfim, cabe ao espírito na 

busca do progresso, a nível imediato, a con-

cretização de direitos e garantias fundamen-

tais, consolidando a democracia; e a nível 

mediato, o aprimoramento espiritual, na 

utopia constante e segura de um mundo de 

regeneração. 

Um Espírito imortal que reencarne num am-

biente que lhe acarrete crescentes dificulda-

des e desafios – como, por exemplo, nas peri-

ferias das cidades brasileiras – deve encon-

trar, numa sociedade inspirada por valores 

cristãos e humanistas, condições de acolhi-

mento que lhe garantam pleno acesso a servi-

ços públicos de qualidade e garantia privile-

giada de fruição dos direitos fundamentais e 

sociais previstos na Constituição Federal. 

Como se percebe há uma extrema violência 

praticada por adultos contra crianças e ado-

lescentes pobres. Porém, no espaço social 

alarmado e amedrontado, é politicamente 

mais eleitoreiro (e barato) falar em soluções 

simplistas de segurança pública, em vez que 

cuidar da infância pobre e vitimizada brasi-

leira que é política publica de longo prazo. 

Ou seja, a penalização dos problemas sociais 

é a política de pão e circo do poder público 

ante a sociedade desinformada e acrítica. 

A proposta de redução da idade penal é uma 

forma simplista de retardar/desvirtuar a res-

ponsabilidade estatal e da sociedade civil 

organizada de inclusão social e resgate cida-

dão da infância marginalizada.  

Érica Babini Machado - Doutora em Direi-

to Penal pela UPE. Professora de Direito 

Penal e Criminologia da Universidade Cató-

lica de Pernambuco. Pesquisadora do Grupo 

Asa Branca de Criminologia. Membro da 

AJE-PE. 
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Coluna da AJE-ES 

Gestão de Instituições Espíritas  
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Os espíritos anunciam que chegaram os 

tempos marcados pela Providência para 

uma manifestação universal e que, sendo 

eles os ministros de Deus e os agentes de 

Sua vontade, têm por missão instruir e 

esclarecer os homens, abrindo uma nova 

era para a regeneração da Humanidade. 

 

O Movimento Espírita tem por finalidade 

promover e realizar o estudo, a divulga-

ção e a prática da Doutrina Espírita, colo-

cando-a ao alcance e a serviço de todos os 

seres humanos, cumprindo, assim, a sua 

missão, que é a de “instruir e esclarecer 

os homens, abrindo uma nova era para a 

regeneração da Humanidade”. 

(KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos: 

Prolegômenos.) 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

A gestão estratégica trata, em primeiro 

lugar, da formulação de estratégias 

que determinem rumos ou formas 

de atingir objetivos. Essas estratégias 

são geralmente reunidas e descritas em 

um plano estratégico, que, por sua vez, é 

concebido didaticamente a partir de uma 

análise de cenários, culminando com a 

elaboração de uma matriz que elucide 

ameaças e oportunidades, sob os pontos 

de vista interno e externo à organização. 

O plano estratégico será consubstancia-

do, então, num instrumento esclarecedor 

quanto: 

à missão - para que servimos, qual 

é nossa razão de ser; 

à visão - onde queremos chegar 

como instituição; 

aos valores - quais são nossas pre-

missas quanto às atitudes para 

alcançar nossa visão; 

à estratégia - como faremos para 

alcançar nossa visão e; 

aos desdobramentos da estraté-

gia - as grandes ações que preci-

samos conduzir e que comporão 

a estratégia, isto é, os objetivos 

estratégicos. 

 A estratégia deverá também indicar 

as competências organizacionais, ou 

seja, quais são as capacidades que possuí-

mos coletivamente, ou que precisaremos 

desenvolver, para alcançar a visão. 

 

O Legislador do ordenamento civil ordi-

nário estabeleceu, na Lei 13.019/2014, 

que deve haver a capacitação de gestores 

de organizações da sociedade civil para a 

celebração de Termos de Cooperação e 

Termos de Fomento, na execução de Polí-

ticas Públicas, que apresentem soluções 

para os graves problemas sociais, tais 

como as que já foram encaminhadas pe-

las “Campanhas Permanentes” do Movi-

mento Espírita (Respeitemos a Vida: 

Aborto, Não; Drogas, Não; Eutanásia, 

Não; Suicídio, Não; Violência, Não; O 

Melhor é Viver em Família – Aperte 

mais esse Laço; Evangelho no Lar e 

Construamos a Paz, Fazendo o Bem). 

Segundo o artigo 7º da Lei 13.019/2014, 

que passará a vigorar a partir de julho de 

2015: 

Da Capacitação de Gestores, 

Conselheiros e Sociedade 

Civil Organizada 

Art. 7o A União, em coordenação 

com os Estados, Distrito Fede-
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ral, Municípios e organizações 

da sociedade civil, instituirá 

programas de capacitação 

para gestores, representantes 

de organizações da sociedade 

civil e conselheiros dos conse-

lhos de políticas públicas, não 

constituindo a participação 

nos referidos programas con-

dição para o exercício da fun-

ção. 

Conforme o art. 37 da Constituição Fede-

ral, a gestão pública, direta e indireta (ou 

seja, em parceria com a sociedade civil, 

com base no art. 204 da CF), orientar-se-

á, pelos princípios da legalidade, impesso-

alidade, moralidade, publicidade e efici-

ência. Para tal, a administração pública 

deverá adotar procedimentos claros, obje-

tivos, simplificados e, sempre que possí-

vel, padronizados, que orientem os inte-

ressados e facilitem o acesso direto aos 

órgãos da administração pública, e esta-

belecerá critérios e indicadores padroni-

zados a serem seguidos, especialmente 

quanto às seguintes características: I - 

objetos; II - metas; III - métodos; IV - 

custos; V - plano de trabalho. 

O legislador, na Lei 13.019/2014, ainda 

estabeleceu o que deverá conter no Plano 

de Trabalho, nos seguintes termos:

  

Do Plano de Trabalho 

Art. 22. Deverá constar do plano 

de trabalho, sem prejuízo da 

modalidade de parceria adota-

da: 

I - diagnóstico da realidade que 

será objeto das atividades da 

parceria, devendo ser demons-

trado o nexo entre essa reali-

dade e as atividades ou metas 

a serem atingidas; 

II - descrição pormenorizada de 

metas quantitativas e mensu-

ráveis a serem atingidas e de 

atividades a serem executadas, 

devendo estar claro, preciso e 

detalhado o que se pretende 

realizar ou obter, bem como 

quais serão os meios utilizados 

para tanto; 

III - prazo para a execução das 

atividades e o cumprimento 

das metas; 

IV - definição dos indicadores, 

qualitativos e quantitativos, a 

serem utilizados para a aferi-

ção do cumprimento das me-

tas; 

V - elementos que demonstrem a 

compatibilidade dos custos 

com os preços praticados no 

mercado ou com outras parce-

rias da mesma natureza, de-

vendo existir elementos indica-

tivos da mensuração desses 

custos, tais como: cotações, 

tabelas de preços de associa-

ções profissionais, publicações 

especializadas ou quaisquer 

outras fontes de informação 

disponíveis ao público; 

VI - plano de aplicação dos recur-

sos a serem desembolsados 

pela administração pública; 

VII - estimativa de valores a se-

rem recolhidos para pagamen-

to de encargos previdenciários 

e trabalhistas das pessoas en-

volvidas diretamente na conse-

cução do objeto, durante o 

período de vigência proposto; 

VIII - valores a serem repassados, 

mediante cronograma de de-

sembolso compatível com os 

gastos das etapas vinculadas 

às metas do cronograma físi-

co; 

IX - modo e periodicidade das 

prestações de contas, compatí-

veis com o período de realiza-

ção das etapas vinculadas às 

metas e com o período de vi-

gência da parceria, não se 

admitindo periodicidade supe-

rior a 1 (um) ano ou que difi-

culte a verificação física do 

cumprimento do objeto; 

X - prazos de análise da prestação 

de contas pela administração 

pública responsável pela par-

ceria. 

Salientamos, mais uma vez, tratar-se de 

matéria com especificidades que reque-

rem o acompanhamento técnico de varia-

dos profissionais: do direito, da adminis-

tração, da contabilidade, etc. Portanto, é 

recomendável que o Centro Espírita ou 

outra Organização da Sociedade Civil, que 

executa ou queira executar serviços bene-

ficentes e de assistência social, necessitará 

de participar dos programas de capa-

citação para gestores, representan-

tes de organizações da sociedade 

civil e conselheiros dos conselhos 

de políticas públicas. 

 
 

 

tertulia 
projeto 

Conheça: 
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ENTREVISTA 

 
CE- Dra. Lea, mais uma vez o tema da 

redução da maioridade penal está em 

voga. Uns defendem que a responsabili-

dade penal deve se iniciar aos 16 anos, e 

outros que deve manter os 18 anos. O que 

você pensa sobre isso? 

 

Penso que esta questão não pode ser de-

batida de maneira superficial, A questão 

da responsabilidade penal aos 18 anos é 

cláusula pétrea da nossa Constituição 

Federal. No seu texto, os menores são 

inimputáveis penalmente e estão sujeitos 

à legislação especial, condição inalterável, 

já que colocada entre as garantias 

fundamentais da pessoa humana, não 

podendo a capacidade penal ser objeto de 

emenda constitucional. Reputo esta 

defesa pela redução ao apelo da Mídia, 

que deveria atuar em defesa da eficácia 

das medidas legais já previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

CE- Quais seriam os principais equívocos 

existentes no sistema carcerário brasilei-

ro? 

Entendo que o principal equívoco é ten-

tarmos, como sociedade, resolver os pro-

blemas da área da educação , saúde, soci-

al, etc., com o simples encarceramento, 

prevendo uma reeducação dentro das 

prisões que não acontece. A sociedade em 

geral sente-se contemplada  em  seu dese-

jo de justiça quando há a condenação e a 

prisão, desconsiderando as condições em 

que este indivíduo retorna ao convívio 

social. No caso da redução da maioridade 

penal, não avaliam como estes jovens 

retornarão à comunidade, como se não 

fossemos alimentar ainda mais o seu grau 

de revolta e agressividade ao incluí-lo 

num sistema caracterizado pelo avilta-

mento de direitos. Além disso, não esta-

mos pensando no fato de que qualquer 

jovem, mesmo de famílias estruturadas, 

estarão sujeitos ao encarceramento, e não 

somente os que estão em vulnerabilidade 

social. 

CE- Existem alternativas ao sistema car-

cerário tradicional? 

 

Existem, mas para sua implantação é 

necessário vontade e compreensão. São as 

APAC's (Associações de Proteção e Assis-

tência ao Condenado), modalidade de 

instituição de cumprimento de pena em 

meio aberto, onde os próprios condena-

dos  controlam suas atividades e as entra-

das e as saídas do estabelecimento de 

cumprimento de pena, aprendem um 

ofício nos cursos profissionalizantes, re-

cebem a família de forma digna e mais 

Nesta edição, entrevistamos Lea Bos Du-

arte, natural de Porto Alegre, nascida em 

04.12.1957, formou em Ciências Jurídicas 

e Sociais (Direito) em 1994, na PUC/RS. 

Atualmente encontra-se aposentada, ten-

do trabalhado durante 25 anos na Supe-

rintendência dos Serviços Penitenciários 

(SUSEPE), e durante 6 anos na Polícia 

Civil, na área de assessoria jurídica. Na 

SUSEPE, atuou como agente penitenciá-

ria e responsável pelo setor jurídico do 

Presidio Central de Porto Alegre e do 

Instituto Psiquiátrico Forense. Foi direto-

ra do Departamento de Execução Penal e 

Corregedora Especial Penitenciária, coor-

denadora da cadeira de Execução Penal 

na Escola do Serviço Penitenciário, mi-

nistrando aulas deste conteúdo no Depar-

tamento Penitenciário Nacional e em 

outros Estados. Na Polícia Civil, assesso-

rou o Gabinete do Departamento de In-

formática Policial e o Serviço de Assistên-

cia Social prestado aos policiais civis, 

atuando ainda como docente na Acade-

mia da Polícia Civil. Trabalhadora espíri-

ta desde 1992, tendo presidido por 4 anos 

a Sociedade Beneficente Espírita Bezerra 

de Menezes de Porto Alegre. Atualmente, 

está na Vice-presidência de Unificação da 

Federação Espírita do RS.  

Lea Bos  
Duarte 
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acolhedora, e estudam e trabalham nesse 

local. Já temos exemplos vitoriosos desta 

modalidade, em que o êxito tem sido 

grande e muitas localidades estão aderin-

do. 

 

CE- Você poderia dizer quais países tem 

sido paradigmas positivos no tratamento 

aos apenados? 

 

Temos muitas diferenças no trato da 

questão prisional nos diferentes países. 

Como paradigma positivo temos o Canadá 

e a Espanha, que tive oportunidade de 

visitar e me admirar com as condições 

favoráveis do sistema carcerário. Em rela-

ção ao sistema prisional canadense, temos 

notícias que o acompanhamento por pro-

fissionais habilitados, terapeutas experi-

entes  é uma das principais característi-

cas. No caso da Espanha, os recursos ma-

teriais e humanos são excelentes, mas há 

ainda problemas na reinserção destes 

indivíduos na comunidade, na oportuni-

dade de emprego, por exemplo, como 

aqui no Brasil. Por aqui, uma experiência 

exitosa de baixo índice de reincidência 

está na APAC de Itaúna, em Minas Gerais, 

nos moldes já descritos e que possibilita a 

ressocialização. 

 
CE- Na sua opinião, a privação da liberda-

de é uma necessidade ou há outras alter-

nativas factíveis e viáveis à prisão? 

 

Entendo que a pena privativa de liberda-

de, ainda é necessária em nossa socieda-

de, tendo em vista não termos alcançado 

alternativas eficazes para a prevenção da 

prática de crimes e nem para o tratamen-

to ao criminoso. Assim sendo, aquele que 

comete sobretudo crimes de maior poten-

cial ofensivo, precisa ser 

retirado do convívio para 

não proporcionar ainda 

mais danos aos que com 

ele compartilham a exis-

tência. Mas dia virá em 

que trabalharemos efeti-

vamente na prevenção, 

através da educação e do 

atendimento às necessi-

dades básicas dos cida-

dãos, conforme preconi-

za a nossa Constituição 

Federal. 

 

CE- Em sua experiência 

profissional, você viu 

alguma evolução do Es-

tado e da sociedade bra-

sileira acerca do sistema 

carcerário? 

 

Sim. Observamos que, do 

ponto de vista estrutural 

e técnico, muito se avan-

çou, apesar de estarem 

mais expostos os proble-

mas mais crônicos do 

Sistema Prisional. Mas 

vejo que com certas me-

didas, como a exigência de nível superior 

no concurso para agente penitenciário, já 

melhoramos o nível dos funcionários, 

assim como a criação de departamentos 

eminentemente técnicos, como o da área 

de Tratamento Penal, entre outras medi-

das administrativas para a melhoria deste 

contexto, em que pese a superlotação que 

atinge um grande número de estabeleci-

mentos prisionais. Mas é o reflexo do des-

caso com a Educação e a Saúde Pública. 

 

CE- Qual deveria ser a postura e o 

papel do espírita sobre as temáti-

cas do sistema carcerário e da 

maioridade penal? 

 

Seguindo o modelo e guia que é 

Jesus, trazer para nossa vivência 

a moral do Evangelho, eis que há 

uma carência de referências posi-

tivas, e nós não temos o direito de 

nos arvorarmos em inquisidores, 

sem sermos piegas ou ingênuos. Buscar 

na prevenção, no atendimento à criança e 

ao adolescente, alcançando as suas neces-

sidades mais primárias, alternando com 

atividades lúdicas e promovendo o ser 

integral com todas as suas potencialida-

des.  Entendo que devemos também nos 

inspirar na figura do nosso Codificador , 

Allan Kardec, que recomenda em "O que é 

o Espiritismo?" de que, antes de conhe-

cermos uma ciência, nos debrucemos no 

aprendizado dela para depois emitirmos a 

nossa opinião. Estes temas tem reflexo 

direto nas nossas relações sociais, mas 

para entendermos e buscarmos uma me-

lhor equação para eles é necessário buscar 

informações, auxiliar na prevenção, fa-

zendo cada um a sua parte em sua comu-

nidade e, principalmente, ter a caridade 

no coração, pois o mais renitente é o que 

mais precisa de ajuda, lembrando nova-

mente o Mestre Jesus que nos esclareceu: 

"Não vim para os sãos"! 


