
a LEI TEM EM G0lYfA r'(5qo)
ttltlst P't7

a rNsEn0fio socro-uc0lmilIca lto Rfu
Para naior conpreens5o ite elgunr arPectos rclaclcnados con lulgemen-

toE de cet,tongueiroe ilue tam vindo e ser detidoe, entrevlst{mor um alto funcli
ndrio dc Tribuml Popular ds Meputo.

Tempo - Qual 6 o total de indivfduos con-
denados at6 hoje (19 de Janeiro), e qual tem
sido o tempo minimo e mdximo das penas atri-
buidae?

Tribunal - At€ ao dia 12 de Janeiro o Tri-
bunal recebeu 299 individuoe, doe quais 2lg fo-
rarn julgados (atd L megma data) e cendenados
I penat que v6o de l5 dias a 24 meses de prieio

- eorreccional, passados em centros Ce reeducagio.
Tempo - Qual 6 a caracteristica social co-

mum b maioria dos condenados?
Tribunal-A grande maioria 6 congtituida

Ixlr aqueles que alegam 8 necessidade de sobre-
viv6ncia pars a prdtice da candcnga.

Tempo - HA diferenqas de critdrios na atri-
buigdo de penas a condenados, com base em es-
pecificidades sdcio-econdmicas de cada um?

Tribunal - H6. Exigtem aquelee indivrCuoe
que eEpeculam sobre predutor provenientee do
eeu pr6prip eeforqo. Tal d o caso dos pescadlores;
mas h{ tsmb€m' aqueles que especulam sobre
prudutc,s roubados. Nos julgamentos tem-E€ er-
ter agpectog em eonto, como atenuenteE ou etra-
Yentet.

Tempo - Qual 6 a posig6o do Tribunal pc
rante o caso de menores envolvidos em crimce
de candonga?

Tribunal - Todos or menor€s que e6o en-
visdos pela Polfcie psre eets inst0nclt glo dG-
pois enviedos parr o Tribunal de Menores, onde
rc procura reqxrnsabilizar oe pair peloe crlner
dos filhos. Procura-se esber re egiram por contr
pr6pria ou sliciados pelor pr6prlor prlr. NIo
existe nenhum menor prem. Alifu t€m epered-
dc poueoE cagos degset.

Tempo - Hd individuos que roubam muito
dinheiro de empre6as e entretanto apanham
uma pondenagio igual b dos candongueiros. Neo
haverA diferdnga entre estes e outros?

Tribunal - H{ uma granle diferengo. ED-
quanto uns, or candongueiror apanhem rpensf
ecmo pens mixima 24 meoes de priclo GorrGG-
clonal, c,p outros apanham somo penr mlnlma
24 meseg de prigeo malor, con a egravante de
multas e emolumentos que t€m qu€ psgtr lo.
Tribunat. N6o hf compslagfio posrfvel.


