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Resumo: A problemática da pesquisa se trata da verificação da eficácia do Projeto Blitz-Prossiga. Posto que esta
se justifica do ponto de vista jurídico e moral. Tem-se, assim, por objetivo geral analisar o projeto, e, ainda,
como objetivo específico esclarecer o que é o projeto, bem como, tratar de suas metas. A metodologia
empregada no trabalho é de caráter exploratório, de cunho qualitativo, valendo-se do método indutivo, pelo qual
são analisados dados bibliográficos e documentais diretos. Como resultado final foi possível constatar que o
Projeto Blitz-Prossiga é eficaz, pois não foi constatada nenhuma reincidência daqueles que participaram durante
o período analisado.

Palavras-chave: Álcool. Trânsito. Suspensão Condicional do Processo.

NOME DO PROGRAMA

Programa Patronato / Projeto Portas Abertas para a Liberdade.
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PROJETO VINCULADO

Projeto Blitz-Prossiga.

PÚBLICO-ALVO

Réus de processos criminais acusados de terem cometido o crime de embriaguez ao

volante (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro) ou correlatos, associados a outros delitos

ou não.

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Ponta Grossa/PR.

LOCAL DE EXECUÇÃO

Diversas localidades na comarca de Ponta Grossa.

JUSTIFICATIVA

O Projeto Blitz-Prossiga, subprojeto do Projeto Portas Abertas para a Liberdade,

desenvolvido no Programa Patronato, existe em razão da importância de se desenvolver

atividades diferenciadas com os infratores de trânsito.

Do ponto de vista social, tais indivíduos precisam ter um tempo de

reflexão/conscientização acerca de suas atitudes, pois os casos de embriaguez ao volante,

muitos culminando em acidentes, são um problema recorrente não só em Ponta Grossa, como

em todo o Brasil. Do ponto de vista jurídico, considerando que a participação no projeto é

uma condição estabelecida a critério do juiz na suspensão condicional do processo, e este

entendido como um instituto despenalizador previsto na Lei 9.099/95, vale destacar que é

plenamente compatível com a dignidade da pessoa humana e adequada aos casos concretos,

em consonância com o que observa Mariana Ramos Rodrigues a respeito do benefício

(RODRIGUES, 2019).
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Além disso, com ideais próprias da Justiça Restaurativa, o projeto tem capacidade de

promover uma responsabilização nos participantes, algo que dificilmente ocorreria com o

andamento normal dos processos judiciais.

OBJETIVOS

Como objetivo geral, a presente pesquisa verificará a eficácia do Projeto Blitz-

Prossiga. Além disso, como objetivos específicos, esclarecerá o que é o projeto, tratando de

suas metas, que se justificam dos pontos de vista social e jurídico.

METODOLOGIA

A pesquisa tem caráter explicativo e o trabalho natureza quantitativa. Além disso, a

coleta de dados se desenvolverá mediante pesquisa documental. O método a ser utilizado será

o indutivo, uma vez que serão resgatados dados constantes nos relatórios produzidos em cada

ciclo do projeto para que se chegue a uma conclusão.

RESULTADOS

A participação no projeto Blitz-Prossiga é definida a critério dos promotores de justiça

em confluência com juízes da comarca de Ponta Grossa como uma das condições a serem

cumpridas para obtenção do benefício da suspensão condicional do processo. A respeito da

suspensão condicional do processo, ela se mostra como uma alternativa ao cumprimento de

uma sanção. Tal benefício está previsto no art. 89 da Lei 9.099/1995. Ademais, tem como

principal função a redução do volume processual e da população carcerária (BARBOSA,

2015).

O Projeto Blitz-Prossiga é fruto da ideia de realizar um tipo de ação diferenciada com

os infratores de trânsito. Antigamente, estes eram tratados do mesmo modo que pessoas que

cometiam delitos de outras naturezas. O Manual do projeto (LIBOIS, 2017) evidencia que:

O Projeto Blitz - Prossiga é na realidade um subprojeto do Projeto Portas Abertas para
Liberdade do Programa Patronato de Ponta Grossa, no entanto o subprojeto Blitz –
Prossiga é comumente chamado de Projeto Blitz –Prossiga. (...) O Projeto Blitz -
Prossiga como objetivo a responsabilização do indivíduo que praticou uma conduta
delituosa tipificada no Código de Trânsito Brasileiro, portanto assemelha-se aos
objetivos da Justiça Restaurativa.
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Quanto às atividades desempenhadas, o projeto consiste em uma série de três

encontros, com duração de quatro horas cada, o acompanhamento de uma simulação de

resgate em acidente automobilístico e um período de vivência, de 30 horas, atualmente

realizado no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, propiciando aos participantes o contato

com vítimas de acidentes de trânsito e colaborando no atendimento do local.

Além disso, a análise dos relatórios e da documentação relativa ao projeto permite

extrair a conclusão de que os objetivos propostos foram alcançados de maneira satisfatória no

período em questão (2018-2019).

Desde o ano passado, em quatro ciclos já realizados o projeto teve a presença de 63

participantes. A taxa de reincidência no mesmo delito entre eles é zero, ou seja, nenhum dos

que cumpriram de forma integral o ciclo respectivo voltou a cometer o mesmo crime.

Assim, pode-se considerar que, dentro dos objetivos de conscientização e prevenção, o

projeto tem mostrado eficácia. Outro objetivo alcançado pelo Blitz-Prossiga é o de ser uma

medida alternativa eficaz ao seguimento da ação penal que se originou do delito perpetrado.

Frente ao atual paradigma do processo penal e ao crescente clamor por medidas

restaurativas que se mostrem mais eficazes do que a repressão (consistente em privação de

liberdade e/ou prestação pecuniária), o projeto se revela como uma resposta competente, de

um lado, “desafogando” o Poder Judiciário, uma vez que evita que inúmeras ações penais se

prolonguem e, de outro, o fazendo de forma lógica, adequada à modalidade de crime que se

destina a combater.

O maior desafio enfrentado pelo programa é a baixa adesão. Conquanto o beneficiado

manifeste a aceitação dos termos impostos, ainda há certa resistência por parte dos

participantes em comparecer às palestras ou mesmo cumprir o tempo determinado de vivência.

FOTOS

Figura 1 - Simulação de resgate
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Foto do arquivo do Blitz-Prossiga, 25 de junho de 2019 - Simulação de resgate realizada pelos Bombeiros com

um dos participantes do projeto, que se voluntariou para simular uma vítima em situação de acidente.

Figura 2 - Palestra da AMTT

Foto do arquivo do projeto, 11 de junho de 2019 - Palestra realizada pela AMTT com a temática “Direção e

álcool”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A equipe do Patronato considera adequado o trabalho realizado com o público do

Projeto Blitz-Prossiga. Diante da especificidade dos delitos que praticaram, é importante um

tratamento diferenciado, não voltado simplesmente para a punição.

Nossa motivação advém de atuarmos como auxiliares da Justiça, dentro das nossas

atribuições de órgão de execução penal, contribuindo para que haja a responsabilização dos

indivíduos e estes não reincidam nas mesmas infrações. Por outro lado, foram encontrados

também desafios até aqui, como a baixa adesão por parte do público, que não cumpre a
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participação no projeto em sua totalidade, além de toda a logística que demanda sua

realização.

Acerca da contribuição para o público-alvo, pode-se considerar como uma

concretização da medida despenalizadora que os denunciados aceitaram e é uma grande

oportunidade de eles repensarem sua conduta no trânsito, diante do contato com membros das

instituições parceiras.

Para o futuro, espera-se uma adesão maior ao Projeto, de modo a não “quebrar” os

ciclos, e a elaboração de uma sequência padrão de palestras.

APOIO

Universidade Sem Fronteiras, UEPG Pró-Reitoria de Extensão, SETI, SESP,

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.
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