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Estratégias amplas para desafios globais: 
sistemas de prevenção ao crime e justiça criminal 
e seus desenvolvimentos em um mundo  
em transformação

1955	 O	1º	Congresso	adotou	Regras	Mínimas	para	o	Tratamento	dos	
Prisioneiros

1960 	 O	2º	Congresso	recomendou	serviços	policiais	especiais	para	a	justiça	
juvenil

1965 	 O	3º	Congresso	analisou	a	relação	entre	criminalidade	e	mudanças	
sociais

1970	 O	4º	Congresso	considerou	que	poderia	haver	uma	melhora	na	prevenção	
da	criminalidade	com	base	no	desenvolvimento	econômico	e	social

1975	 O	5º	Congresso	aprovou	a	Declaração	sobre	a	Proteção	para	Todas	
as	Pessoas	contra	a	tortura	e	outras	penas	ou	tratamentos	cruéis,	
desumanos	ou	degradantes

1980 	 Com	o	tema	“Prevenção	do	crime	e	qualidade	de	vida”,	o	6º	Congresso	
reconheceu	que	a	prevenção	de	crimes	deve	se	basear	nas	circunstâncias	
sociais,	culturais,	políticas	e	econômicas	de	cada	país.

1985 	 O	7º	Congresso	adotou	o	Plano	de	Ação	de	Milão	e	várias	novas	normas	
e	regras	das	Nações	Unidas,	com	o	tema	“Prevenção	do	crime	pela	
liberdade,	justiça,	paz	e	desenvolvimento”

1990 	 O	8º	Congresso	recomendou	ações	contra	o	crime	organizado	e	o	
terrorismo,	com	o	tema	“Prevenção	internacional	do	crime	e	justiça	
criminal	no	século	21”

1995 	 O	9º	Congresso	abordou	a	cooperação	internacional	e	a	assistência	
técnica	para	fortalecer	o	Estado	de	Direito,	com	o	tema	“Segurança	e	
justiça	para	todos”	

2000 	 O	10º	Congresso	adotou	a	Declaração	de	Viena	e	conclamou	os	Estados	
Membros	a	fortalecer	a	cooperação	internacional	na	luta	contra	crimes	
transnacionais	e	pela	reforma	da	justiça	criminal

2005 	 O	11º	Congresso	adotou	a	Declaração	de	Bangkok,	um	documento	
político	fundamental	que	estabelece	as	bases	e	mostra	o	caminho	para	
o	fortalecimento	da	coordenação	internacional	e	da	cooperação	de	
esforços	para	prevenir	e	combater	a	criminalidade

Por mais de meio século as Nações Unidas realizaram congressos destinados a fortalecer a cooperação 
internacional contra o crime em expansão.

Os congressos qüinqüenais causaram impacto tanto sobre políticas de justiça criminal quanto sobre 
procedimentos nacionais e práticas profissionais em todo o mundo. Atualmente, os congressos exercem um 
papel crítico, pois a globalização de vários problemas contemporâneos, inclusive da criminalidade, fez com 
que a colaboração internacional se tornasse uma prioridade. No entanto, os esforços das Nações Unidas para 
estabelecer metas internacionais para a justiça criminal têm alguns precedentes.

Em 1872, a International Prison Commission (IPC) – Comissão Internacional de Prisões – que depois se 
transformou na International Penal and Penitentiary Commission (IPPC) – Comissão Internacional Penal e 
Penitenciária – foi criada durante uma conferência internacional destinada a elaborar recomendações sobre a 
reforma carcerária.

A IPPC filiou-se à Liga das Nações e continuou realizando conferências sobre controle do crime a cada 5 anos.

Com a dissolução da IPPC após a Segunda Guerra Mundial, em 1950 suas funções foram transferidas para 
as Nações Unidas, incluindo a realização de conferências internacionais sobre controle do crime de cinco em 
cinco anos. O Primeiro Congresso das Nações Unidas foi realizado em Genebra em 1955. Cinquenta e cinco 
anos depois, essa tradição continua, e desta vez o Governo Brasileiro será o anfitrião do 12º Congresso das 
Nações Unidas em Salvador, Brasil. O tema do 12º Congresso é “Estratégias amplas para desafios globais: 
sistemas de prevenção ao crime e justiça criminal e seus desenvolvimentos em um mundo em transformação”.
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DEBAtES GERAIS
Os oito itens fundamentais do Congresso serão debatidos na Plenária e em dois Comitês.INfORMAÇãO pARA JORNAlIStAS

jj No Congresso estarão disponíveis espaços das Nações Unidas para a mídia, incluindo uma 
área de trabalho para a imprensa e uma sala de briefing.

jj Os representantes da mídia interessados em cobrir o 12º Congresso sobre Prevenção do 
Crime precisam solicitar seu credenciamento antes ou durante o Congresso.

jj O formulário de inscrição está disponível no endereço www.unis.unvienna.org, onde os 
jornalistas podem se inscrever online anexando a documentação necessária. 

jj A partir da sexta-feira, dia 9 de abril, representantes da mídia podem se credenciar 
pessoalmente no guichê de credenciamento situado no Centro de Convenções da Bahia, 
em Salvador. Os formulários preenchidos devem estar acompanhados por uma cópia 
do cartão de imprensa juntamente com uma carta de recomendação em papel timbrado 
discriminando a tarefa e assinada pelo Editor ou Chefe do Departamento.

jj Somente os representantes da mídia com passe especial da imprensa terão acesso às 
reuniões, eventos paralelos e à área de trabalho da imprensa. Os passes serão emitidos no 
local do Congresso mediante apresentação de um documento de identificação com foto.

Mais informações para jornalistas acesse www.unis.unvienna.org

Para mais informações sobre o Congresso Sobre Prevenção do Crime acesse www.unodc.org ou 

www.crimecongress2010.com.br

Para assistir a transmissão ao vivo pela web acesse www.un.org/webcast/crime2010

WORkShOpS
Os workshops serão realizados majoritariamente nos comitês I e II

Wednesday,  14 April 
P  Workshop: 
 Abordagens práticas na prevenção da criminalidade urbana
CI  Workshop: 
 Educação em matéria de justiça criminal internacional com vistas ao primado do Direito

Quinta-Feira, 15 de Abril de 2010
CII  Workshop: 
 Exame das melhores práticas das Nações Unidas e outras referentes ao tratamento de prisioneiros no sistema de 
 justiça criminal

Sexta-Feira, 16 de Abril de 2010
CI  Workshop: 
 Estratégias e melhores práticas contra a superpopulação de estabelecimentos penitenciários

Sábado, 17 de Abril de 2010
CI  Workshop:  
 Resposta internacional coordenada às relações entre o tráfico de drogas e outras formas de crime organizado

EvENtOS pARA ONGS
Os encontros de especialistas, que têm o caráter de reuniões complementares, já se tornaram parte integral do 
programa do Congresso. As reuniões, organizadas basicamente pelas ONGs, discutirão uma série de questões 
importantes e contarão com a participação de célebres conferencistas. Os tópicos incluem:

jj Violência contra a mulher
jj Justiça criminal internacional da perspectiva de um promotor
jj Apoio a vítimas de crimes e abuso de poder
jj Implementação do Protocolo de contra o Tráfico de Pessoas
jj Assistência religiosa a prisioneiros
jj Justiça Restaurativa
jj Violência doméstica
jj Priorização da justiça pré-julgamento
jj Abordagens amplas sobre a justiça para jovens
jj Investigação e educação forense internacional
jj Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção 
jj Proposta de rascunho das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Criminosas
jj Falsificação
jj Detecção de explosivos
jj Crime cibernético
jj Cumprimento da lei – tecnologias móveis
jj Recuperação de bens roubados
jj Ações conta o terrorismo

ExpOSIÇÕES
O Congresso realizará exposições destinadas a complementar os esforços das Nações Unidas na promoção de 
assistência técnica e apoio às ações nacionais.

p  plenária CI  Comittê I CII Comittê II

Domingo, 11 de Abril de 2010
P  Consultas Pré-Congresso (à tarde)

Monday,  12 April 2010
P 1º Item:  Abertura do Congresso
  2º Item:  Questões Organizacionais
 3º Item:  Infância, juventude e crime
 5º Item:  Tornar efetivas as diretrizes das Nações Unidas sobre prevenção ao crime.

CI 4º Item:  Fornecimento de assistência técnica para facilitar a ratificação e a implementação dos instrumentos 
internacionais relacionados à prevenção e à supressão do terrorismo (à tarde)

CII  8º Item:  Aspectos recentes do uso da ciência e tecnologia por infratores e de seu emprego por autoridades no 
combate ao crime, inclusive o cibernético (à tarde)

Terça-Feira, 13 de Abril de 2010
P 3º Item:  Infância, juventude e crime (continuação)
 5º Item:  Tornar efetivas as diretrizes das Nações Unidas sobre prevenção ao crime.

CI 4º Item:  Fornecimento de assistência técnica para facilitar a retificação e a implementação dos instrumentos 
internacionais relacionados à prevenção e à supressão do terrorismo (continuação)

CII  8º Item:  Aspectos recentes do uso da ciência e tecnologia por infratores e de seu emprego por autoridades no 
combate ao crime, inclusive o cibernético (continuação)

Quinta-Feira, 15 de Abril de 2010
P  6º Item:  Respostas da Justiça Criminal ao tráfico de migrantes e de pessoas e vínculos com o crime organizado 

transnacional
 10º Item:  Respostas da área de prevenção ao crime e justiça criminal à violência contra migrantes, trabalhadores 

migrantes e suas famílias

CI  7º Item:  Cooperação internacional para o combate à lavagem de dinheiro com base nos instrumentos pertinentes 
das Nações Unidas e outros instrumentos

 9º Item:  Fortalecimento da cooperação internacional para o combate de problemas relacionados à criminalidade: 
abordagens práticas

Sexta-Feira, 16 de Abril de 2010
P  6º Item:  Respostas da Justiça Criminal ao tráfico de migrantes e de pessoas e vínculos com o crime organizado 

transnacional (continuação)
 Item 10:  Respostas da área de prevenção ao crime e justiça criminal à violência contra migrantes, trabalhadores 

migrantes e suas famílias (continuação)

Sábado, 17 de Abril de 2010
P  Segmento de Alto-Nível (à tarde)

Domingo, 18 de Abril de 2010 
P  Segmento de Alto-Nível

Segunda-Feira, 19 de Abril de 2010
P  Segmento de Alto-Nível (de manhã)
 11º Item:  Adoção do relatório do Congresso (à tarde)
 Encerramento do Congresso


