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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pinto Itamaraty) - Senhoras e senhores, boa
tarde. Vamos dar continuidade ao nosso seminário com o Painel 3, que começa com
certo atraso, mas ainda assim dá condições para a realização do debate com os
convidados.
Vamos ter de limitar o tempo dos palestrantes, a fim de concluirmos os
trabalhos no prazo determinado pela Comissão.
No Painel 3 vamos debater a relevância da Comissão Técnica de
Classificação na avaliação do preso no contexto da ressocialização.
Para compor a Mesa, chamamos a Sra. Lúcia Maria Casali de Oliveira,
Diretora Executiva da Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel, aqui
representando o Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo
(palmas); o Deputado Valtenir Pereira, do PSB de Mato Grosso (palmas); a Sra.
Carmen Sílvia de Moraes Barros, Coordenadora do Núcleo de Situação Carcerária
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, aqui representando o Sr. Fernando
Calmon, Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos (palmas); e o
Sr. Valdelir do Nascimento, membro da diretoria do Sindpúblicos do Espírito Santo,
representante dos agentes penitenciários (palmas).
Informo que os palestrantes disporão de 10 minutos e os debatedores de 5
minutos.
Para dar início a este debate, passamos a palavra à Sra. Lúcia Maria Casali.
A SRA. LÚCIA MARIA CASALI DE OLIVEIRA - Boa tarde a todos.
Eu gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando o Deputado João Campos
por esta oportunidade de debatermos o tema da execução penal e da reinserção
social do preso num momento em que, segundo a minha concepção, a execução de
pena passou a ser uma bandeira muito fácil de ser levantada por pessoas que
jamais ingressaram num presídio e que não têm a menor noção da realidade atrás
das grades.
Digo isto de cátedra, porque trabalho no sistema penitenciário há 30 anos, 20
deles como promotora de Justiça no Estado de São Paulo e agora na qualidade de
Diretora-Executiva da Fundação Manoel Pedro Pimentel, prevista no art. 34 da Lei
de Execução Penal e que tem por missão recuperar e ressocializar o preso.
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Enfrentamos uma série de dificuldades. Embora o laudo criminológico seja
meu tema, acho que o professor Alvino de Sá já me antecedeu e basicamente
esgotou o assunto, em termos técnicos. Em termos práticos, porém, tenho uma
observação a fazer, até porque eu não poderia ficar calada.
A Lei de Execução Penal foi editada em julho de 1984 e entrou em vigor em
10 de janeiro de 1985 — entrou em vigor pro forma, porque ela nunca fui cumprida
de fato neste País. Ela é muito boa, e, se fosse minimamente cumprida, o sistema
prisional não estaria desorganizado, não estaria nas condições caóticas em que se
encontra atualmente.
Cada Estado tem uma lei de execução local; cada Município, cada Comarca
que tenha uma cadeia tem uma lei própria. Eu brinco com o pessoal em São Paulo
perguntando como é que funciona cada lei de execução local. Porque o que serve
para o Acre não serve para São Paulo, o que serve para o Rio Grande do Sul não
pode servir para Pernambuco. As realidades são diferentes, e não se muda a
realidade com texto de lei. Não adianta uma lei de execução maravilhosamente bem
feita querer mudar a realidade prisional. Como já dizia o saudoso professor Manoel
Pedro Pimentel por ocasião da tramitação do projeto de lei que acabou se
transformando na Lei de Execução Penal, como se pode ver na RT de 1983, fls.
185, frase que tem sido o lema da campanha que venho traçando desde 1984 em
prol do sistema penitenciário, “é simplesmente eufórica a afirmativa de que a
reforma da legislação penal resultará em modificação das coordenadas do sistema
penitenciário, pois isso não acontecerá”. Isto foi dito em 1983, antes de a lei entrar
em vigor: “Se persistir este enfoque, que mais do que eufórico e equivocado é
irresponsável, a questão jamais será enfrentada de modo a ensejar uma solução
viável.”
Não quero eu ter a pretensão de usurpar o papel ou a posição do professor
Manoel Pedro Pimentel, mas essas são palavras proféticas. Decorridos 22 anos da
publicação da lei, estamos aqui reunidos para debater o que se vai fazer com o
sistema como um todo, porque ele continua com superpopulação, continua com falta
de trabalho e continua sem a necessária educação e assistência médica.
O Estado como um todo, tanto o Legislativo quanto o Executivo, todos os
segmentos envolvidos com a questão têm neste momento a oportunidade de ouro
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de estabelecer uma política pública que para mim está muito clara. Primeiro, o que
se pode fazer para que as pessoas não vão para a cadeia, a começar da criança
que está na rua cheirando cola? Porque o menor abandonado de hoje é o maior na
cadeia amanhã. Quando é que o Brasil vai acordar para essa realidade? Enquanto
não se resolver o que leva ao aumento da população carcerária, por mais que se
construam presídios a mola propulsora que enche as cadeias continuará existindo.
Temos de interromper esse processo, senão vamos chegar a 1 milhão, a 2 milhões,
a 5 milhões de presos, e continuaremos dizendo que o sistema está um caos.
A culpa não é do sistema como um todo, a culpa é do não-cumprimento de
uma lei que existe mas não é executada. Não há na Lei de Execução um
mandamento que estabeleça que se tal norma não for cumprida haverá esta e
aquela conseqüência. Quer dizer, a lei manda que uma regra seja obedecida, mas,
se ela não é, fica tudo por isso mesmo.
Eu falo de um Estado que liderou a reforma de 2003 pela abolição do laudo.
Lamento profundamente que meu Estado tenha liderado esse movimento. Houve
uma campanha junto ao Congresso pela criação do RDD — sou contra, por incrível
que pareça — e pelo fim do laudo. Sou contra. Por quê? Se uma pessoa está
internada num hospital, pronta para receber alta, o que se faz? Faz-se um exame,
para saber se ela pode sair mesmo, se ela está em boas condições de saúde para ir
para casa. Mas hoje se solta uma pessoa que cumpriu 5, 10, 15 anos, não interessa,
um tempo “x” de pena, sem que se faça a menor avaliação da sua periculosidade,
sem que saiba se essa pessoa tem condições de retornar à sociedade. Na maior
parte das vezes ela não tem, e volta a delinqüir, aumentando o índice de
reincidência. Então na cadeia ela cumpre mais uma pena, e depois volta para as
ruas. Estamos num círculo vicioso. Todo mundo reclama, mas eu não vejo nenhuma
atitude positiva ser tomada para que o processo mude, nenhum atitude concreta por
parte das pessoas envolvidas com a questão.
Eu entendo que a reforma da Lei nº 10.792 foi um retrocesso para a Lei de
Execução. Desde que o novo Secretario da Administração Penitenciária assumiu em
São Paulo, estamos desenvolvendo um trabalho para separar os presos que
ingressam nos CDPs — Centros de Detenção Provisória —, estamos fazendo uma
triagem, um exame inicial, para separar o preso ocasional do preso reincidente, isto
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é, o preso ocasional do preso habitual, para não deixar esses 2 tipos de delinqüente
se misturarem. Na medida em que se faz o delinqüente eventual participar de um
processo como o que estamos desenvolvendo com os CDPs e se lhe oferece
escola, trabalho, atividades sistemáticas — 4 horas de lazer, 4 horas de trabalho, 4
horas de estudo por dia — numa seção do CDP completamente isolada, previne-se
a criminalidade, talvez nem tanto hoje, mas os condenados por crimes pequenos,
por crimes menores vão receber um atendimento imediato. O tempo de permanência
desse tipo de infrator, digamos assim, dessa pessoa presa em flagrante, não passa
de 10 dias. Ela vai receber todo um atendimento técnico, psicológico, social, e não
se misturará com aquela massa que é reincidente, que é habitual, que realmente
precisa ficar recolhida em regime de contenção.
Acho fundamental fazer essa distinção entre os 2 tipos de presos. Este
primeiro preso que nós separamos vai direitinho para o programa de penas
alternativas. É uma maravilha, e a reincidência é baixíssima. Tenho trabalhado muito
em parceria com o Departamento de Reintegração Social da SAP, com resultados
elevadíssimos de não-entrada desses presos no sistema.
Mas mesmo assim há um enfoque que nós não podemos deixar de dar, o
enfoque no preso que já está lá dentro, que está recolhido porque de alguma forma
a Justiça o condenou. Eu o que eu digo sempre a eles é isto: “Vocês têm um
problema com a Justiça. Para mim vocês estão aqui cumprindo pena. Não me
interessa saber o que vocês fizeram na rua. Eu tenho um papel a cumprir com vocês
e é esse papel que eu quero desenvolver.”
Partindo dessa ótica, nós procuramos dar ao preso um apoio psicológico, com
ajuda do assistente social. Oferecemos trabalho, educação... A FUNAP tem hoje em
São Paulo cerca de 900 salas de aula com cursos de alfabetização, cursos
fundamentais e cursos médios. Até o final do ano eu devo inaugurar cursos
universitários a distância, a serem instalados inicialmente em 2 presídios de São
Paulo. Temos também o Programa de Alocação de Mão-de-Obra, que hoje atende
40 mil presos, graças ao apoio de cerca de mil empresas que atuam dentro do
sistema penitenciário.
Então o sistema está funcionando, esta indo bem. Aí vem um decreto federal
revogar o artigo da Lei de Execução que diz que para o preso o recolhimento do
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INSS é facultativo e transformar o recolhimento em obrigação. A partir daí, o INSS,
na contrapartida de toda essa política pública de separação de presos que diminuiu
a violência e a reincidência, passa a autuar as empresas que trabalham no sistema
penitenciário pelo não-recolhimento do INSS dos presos. E em seguida autua a
FUNAP de São Paulo, pelo mesmo motivo.
Pois bem, a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel, que adotou essa
política pública de ressocialização do preso, é devedora do INSS e não possui CND,
portanto está inviabilizada de firmar qualquer convênio com a União, mesmo com o
DEPEN, para receber verbas. E acrescento: a FUNAP faturou este ano, até agora,
17 milhões de reais, mas vai ter de fechar, primeiro porque não reconhece, segundo
porque não tem como recolher o INSS dos 145 mil presos no Estado de São Paulo.
Se não bastasse ser pouco o que se consegue fazer diante da lei, ainda vêm
as autoridades constituídas dar uma solapada em tudo o que foi feito. Foi por causa
dessa incoerência que eu vim a Brasília pedir a união das pessoas.
Eu acredito na recuperação. Foi feita em São Paulo uma pesquisa em que se
comprovou que somente de 10% a 13% dos presos não são recuperáveis. Estamos
trabalhando com uma massa de 80% a 85% das pessoas que cumprem pena, e que
são perfeitamente passíveis de recuperação, mas estamos em vias de ter esse
trabalho inviabilizado por causa do decreto federal que exige essa contribuição.
Eu gostaria muito de poder continuar esse trabalho. O filósofo Ortega y
Gasset tem uma frase que eu amo de paixão: “Por uma idéia se vive, por um ideal
se morre.” Eu gostaria muito, depois de ter tido a oportunidade de me dedicar 30
anos ao sistema penitenciário, de saber que estamos conseguindo de alguma forma
interferir para melhorá-lo. Isso é possível, mas sem discurso teórico cheio de frases
bonitas. Precisamos de exercício prático, no dia-a-dia das prisões, enfrentando o
que precisa ser enfrentado.
Conclamo o senhor a, em nome do Congresso Nacional, ajudar-nos a dar um
rumo a essa questão, que diz respeito especialmente ao Direito Previdenciário, para
que o projeto de implantação do COC em São Paulo, nos Dacar 3 e 4, que está
sendo iniciada, não venha a ser impedida de continuar com o apoio da FUNAP por
causa de uma questão tributária que me deixa profundamente irritada, para não
dizer nervosa.
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Eu agradeço. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pinto Itamaraty) - Dando início aos debates,
passo a palavra, por 5 minutos, ao Deputado Valtenir Pereira.
O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Boa tarde a todos.
Quero inicialmente saudar o Deputado Pinto Itamaraty, Vice-Presidente da
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos
Deputados, neste ato presidindo a Mesa de exposição e debates.
Cumprimento também a Sra. Lúcia Maria Casali, representante da Secretaria
da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo; a Defensora Pública Dra.
Carmen Sílvia de Moraes Barros, Coordenadora do Núcleo de Situação Carcerária
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo; e o Sr. Valdelir do Nascimento,
membro da Diretoria do Sindpúblico, aqui representando os agente penitenciários.
Coube-me a missão de falar sobre a relevância da Comissão Técnica de
Classificação na avaliação do preso no contexto da ressocialização.
Foi muito bem escolhido pela companheira Lúcia Maria Casali o exemplo do
doente que está para ter alta e precisa fazer exames antes de ser liberado para ir
para casa. É exatamente essa a função da Comissão Técnica de Classificação,
tratada nos arts. 5º, 6º, 7º, 8º e 9º da Lei de Execução Penal.
O processo é mais ou menos este: quando um cidadão comete um crime, ele é
submetido ao devido processo legal — e pode usar em sua defesa de todos os
recursos existentes. Ao final, se ficar comprovado que aquela conduta era realmente
típica, ele recebe uma sanção. No momento de ser definida a sanção, no caso
específico a pena privativa de liberdade, que é a situação em que tem maior
importância o trabalho da Comissão Técnica de Classificação, o juiz faz a
individualização da pena. Há 2 momentos de individualização da pena. O primeiro é
ainda na fase judicial, quando o juiz aplica a pena porque o réu teve uma conduta
considerada criminosa, uma conduta que provoca perturbação na sociedade. O juiz,
seguindo o prudente arbítrio, faz a dosimetria da pena com base na individualização
das conseqüências do crime para a sociedade e para a vítima, conforme as
circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal. Em seguida, com o
trânsito em julgado dessa decisão, passa-se a um segundo momento de
individualização da pena, que é o momento da execução da pena, a fase executória.
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Quando o cidadão condenado, agora denominado reeducando — porque a pena
tem duas finalidades, a de prevenir e a de reprimir o crime —, chega ao sistema
previdenciário, ele passa por uma avaliação da Comissão Técnica de Classificação.
Durante o cumprimento, existe um centro de observação que vai
acompanhando esse reeducando, o seu comportamento no sistema carcerário.
Pode, às vezes — não hoje, mas no dia-a-dia, em algumas penitenciárias ou em
alguns centros de detenção —, em razão dos problemas carcerários que o País
enfrenta, não haver esse centro de observação, muito menos o acompanhamento da
Comissão Técnica, embora seja imprescindível e importante a sua avaliação.
A Lei de Execuções Penais faz a previsão do centro de observação. O que
faria esse centro de observação? Ele vai acompanhando o comportamento do
reeducando no seu dia-a-dia. Vai fazendo anotações desse comportamento, faz a
análise e a repassa para a Comissão Técnica.
Então teríamos o centro de observação levantando dados e os passando para
a Comissão Técnica, que, por sua vez, classifica o condenado, passa a conhecer a
sua individualidade e adota um tratamento penitenciário adequado, com vistas a
buscar sua reinserção social, a prepará-lo para o convívio na sociedade.
O centro de observação realiza exames gerais e criminológicos, passando,
então, para a Comissão Técnica. Em seguida, a Comissão Técnica formula um
programa denominado programa individualizador e faz o acompanhamento da
execução da pena. Por que existe isso? Qual é a finalidade dessa Comissão? Com
que intuito isso foi criado pelo legislador? Exatamente porque a execução penal não
pode ser igual para todos. Por isso nós nos referimos, no início, à individualização
da pena. Por quê? Porque a execução não pode ser igual para todos. As pessoas
são distintas umas das outras, embora bastante parecidas. Mas elas são diferentes.
Portanto, há necessidade do ajustamento do programa de execução da pena,
de acordo com o perfil de cada reeducando, de cada condenado. A função da
Comissão Técnica é identificar o perfil de cada reeducando e colocá-los, digamos
assim, em grupos bastante próximos de perfil, em grupos análogos.
Então deve haver o ajustamento do programa de execução da pena conforme
a reação do condenado, conforme ele venha cumprindo a sua pena.
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A finalidade da classificação, função da Comissão Técnica, é dar a cada
preso oportunidades e elementos necessários para lograr a sua reinserção. Analisase o perfil, o comportamento do preso em sua vida carcerária, e se aponta qual é a
melhor forma de ele vir a reintegrar a sociedade. É quando se analisa o livramento
condicional, a progressão de regime.
Nossa lei estabelece que, cumprido um sexto da pena, tem-se direito à
progressão. Então, a Comissão Técnica vai fazer essa avaliação e dizer se ele tem
condições de progredir de regime ou não. É exatamente analisando esses dados
técnicos que isso será feito.
Para finalizar, gostaria de dizer o que a Comissão Técnica de Avaliação faz.
Ela realiza um exame biológico, que é o físico em geral, e, se precisar de um exame
complementar, como um eletrocardiograma, para tudo isso há previsão como exame
biológico, inclusive buscando uma análise médica. O exame psicológico mede as
faculdades, as aptidões, as realizações mentais e descreve as características da
personalidade do reeducando.
A Comissão Técnica também faz o exame psiquiátrico, que serve para aclarar
as matizes da personalidade e do comportamento; faz o exame social, que é
conhecer a vida social do delinqüente e participar da sua integração — é disso que
estamos falando, da ressocialização —, e contribuiu para o tratamento penitenciário
adequado para o preso.
Esses são os exames que essa comissão providencia para apresentar o
melhor caminho. Além disso, faz o estudo da personalidade, a análise das
características e variações no processo de desenvolvimento da pessoa e também o
estudo dos seus antecedentes: se ela é reincidente ou não, se cometeu algum
crime, se continua cometendo crime, se é contumaz, se é habitual ou é um
delinqüente ocasional, se está envolvida em inquérito, em processos judiciais ou
condenações. Esses são os dados colhidos e analisados pela Comissão Técnica
para adotar o tratamento adequado.
Embora tudo isso que eu disse esteja na doutrina, mas não tanto na prática
do dia-a-dia, como a companheira que me antecedeu disse com muita propriedade,
a Lei de Execuções Penais é uma lei fantástica, como o Estatuto da Criança e do
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Adolescente. Tem políticas públicas e uma série de princípios definidos, mas nada
disso é colocado em prática.
Para ajudar no combate à violência, apresentei uma PEC à Câmara dos
Deputados propondo que haja equipes de psicólogos e assistentes sociais nas
escolas, para, junto com os professores, acompanhar as crianças e os adolescentes,
nos ensinos fundamental e médio, fazer uma avaliação do comportamento dessas
crianças, principalmente daquelas que estão com dificuldade de aprendizado. Nós
também temos que atuar na prevenção. Estamos atuando na ponta, no combate
direto, mas podemos fazer a prevenção, e com esse intuito foi que apresentei a
PEC.
Agradeço a oportunidade de falar neste importante seminário, que nos traz
uma série de informações e vai nos ajudar a propor medidas para o combate à
criminalidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pinto Itamaraty) - Dando continuidade aos
debates, concedo a palavra, por 5 minutos, à Sra. Carmen Sílvia de Moraes Barros,
Coordenadora do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado
de São Paulo.
A SRA. CARMEN SÍLVIA DE MORAES BARROS - Boa tarde a todos.
Eu gostaria de dizer que, para propor mudanças, é necessário compreender o
sistema que se vem reproduzindo há anos, um sistema que, em lugar de oferecer
apoio, tem oferecido violência.
A volta do exame da CTC, que desde a entrada em vigor da Lei de
Execuções Penais, em 1984, foi chamado de exame criminológico e não de parecer
da CTC, por confusão e por falta de equipe técnica para fazer o exame, é uma
regressão, uma volta no tempo. O parecer da CTC, nos termos em que foi proposto
e nos termos do que aconteceu no Estado de São Paulo durante os seus 23 anos de
vigência, é um nada. Um nada psicológico, um nada jurídico, uma nada em termos
de recuperação, de ressocialização ou seja lá como se chame.
Não vamos mudar esse sistema, que é reconhecidamente gerador de
violência, sem novas propostas de gestão e sem encararmos a realidade do sistema
prisional. Não vamos brincar de fazer parecer, perguntando: “Como você tem se
9
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comportado durante o cumprimento da pena? Você trabalhou? Você está
arrependido?”. Não é assim que se vão trazer pessoas recuperadas ou
ressocializadas

de

volta

para

a

sociedade

—

eu

detesto

as

palavras

“ressocialização” e “recuperação”.
O possível num sistema prisional que tira as pessoas da convivência social —
sabidamente, é impossível educar para a liberdade diante da falta de liberdade — é
oferecer condições para que essas pessoas continuem o desenvolvimento livre da
sua personalidade. E, muitas vezes, que elas tenham o mínimo de desenvolvimento
que em liberdade elas nunca tiveram condições de ter.
Então, é isso que o sistema pode apresentar. Nesse papel a CTC pode
influenciar, como o Alvino já disse aqui antes, com a entrada no sistema. A
Comissão Técnica de Classificação recebe, nos termos do art. 5º, faz um exame de
personalidade que não tem a ver com o crime, mas com a pessoa. Exame da
personalidade da pessoa para além do fato criminoso, de quem ela é, para saber
como oferecer oportunidades adequadas para aquela pessoa, para que ela seja
acompanhada por técnicos da CTC.
Quando acabou esse famigerado exame criminológico, que em São Paulo eu
posso... Nós tínhamos 50 mil presos em São Paulo. Hoje, são 140 mil. O que
acontecia? Esse exame da CTC era feito em 5 minutos: “Está arrependido do crime?
Não está?”. Daí vinha: não tem crítica, crítica deficitária, não tem apoio dos
parentes, não se arrepende do crime praticado, não merece a progressão. E o que
se sabe é que em alguns presídios havia 4 modelos prontos de exame da CTC.
Havia o modelo A, B e C: meio arrependido, muito arrependido e que não se
arrepende de jeito nenhum. Sinto muito, mas não é uma questão de doença, nós
não estamos falando de transtornados mentais, de doentes. Não. Estamos falando
de pessoas que delinqüiram e estão pagando pelo seu crime presas, mas que
precisam de um acompanhamento sério. É uma questão de exclusão social. Todo o
mundo já disse isso aqui. É horrível ficar repetindo isso, mas é uma questão de
exclusão social.
Ninguém está contente com a violência, com a criminalidade no País. É
necessário construir presídios? É. Mas é uma opção política: nós vamos ser um País
de presos? Nós vamos ficar gastando nosso dinheiro em presídios, sem investir
10
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minimamente nos presídios que estão aí? É preciso investir. Os agentes
penitenciários têm que ser bem pagos? Têm que ser bem pagos. Os presos têm que
ser bem tratados? Têm que ser bem tratados. Na hora em que eles se
manifestaram, em que eles se organizaram para reivindicar direitos, eles se
organizaram da forma como eles sempre foram tratados: violentamente. E eles se
expuseram para a sociedade de forma violenta. E aí a sociedade, nesse momento,
viu que os presos existiam, porque até então, enquanto eles estavam quietinhos
atrás dos muros, sequer eram lembrados.
Então, se existe um papel que a CTC pode desempenhar, é o de acompanhar
e oferecer oportunidade para que as condições oferecidas no presídio sejam aceitas,
caso o preso queira, e acompanhar esse programa de cumprimento de pena, para
que ele não seja o vazio absoluto que é hoje.
Para mim, é muito paradoxal dizer que nós temos 220 mil vagas. Podemos
construir presídio. Enquanto não houver investimento verdadeiro em política pública
preventiva, vamos ficar construindo presídios infinitamente, e preso para pôr lá
dentro vai ter. Isso já foi dito aqui também. (Palmas.) É necessário política pública
preventiva e investimento no que já existe, no sistema penitenciário existente. E
investimento sério, uma nova visão de gestão de sistema penitenciário.
Eu repito: temos de compreender cientificamente, atualizadamente. Não dá
para ficar dando palpite sem conhecer o tema: “Ah, eu acho que o parecer da CTC
tem que voltar. Ah, eu não acho. Ah, é, é”. Não é assim, não é com palpite, tem que
saber.
Entendo que vai haver a votação do projeto de lei para a volta da CTC e que
os Deputados que vão votar têm de estudar o assunto. Eles não podem votar sem
conhecimento do tema, porque se trata de um papel muito importante que a CTC
tem de cumprir, mas é necessário investimento no sistema penitenciário existente.
Meu tempo acabou.
Agradeço a oportunidade. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pinto Itamaraty) - Passo a palavra ao Sr.
Valdelir do Nascimento, membro da Diretoria do SINDPÚBLICOS do Espírito Santo
e representante dos agentes penitenciários. V.Sa. dispõe de até 5 minutos.
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O SR. VALDELIR DO NASCIMENTO - Vou começar protestando, porque é
terrível dispor de apenas 5 minutos. O pessoal falou por meia hora, e o Dr. Geder
por quase 1. Vamos ver o que podemos fazer.
Não sei nem se conseguiremos começar a discutir. Levanto a questão da Lei
nº 10.792. O que estamos discutindo aqui? CTC?
Após a promulgação da lei, a pena privativa de liberdade será executada de
forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena
no regime anterior e seu mérito indicar a progressão.
A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de
Classificação e do exame criminológico, quando necessário.
Com a nova colocação da lei, nova leitura, a Comissão Técnica se desfaz.
No nosso entendimento, é preponderante para a ressocialização que o
interno, o preso, o reeducando passe por um processo. E esse processo é de
disciplina e reeducação, ou talvez de educação, como foi dito aqui, porque
consideram que talvez não tenha sido educado.
Uma das coisas que não podemos perder de vista está no art. 7º da lei, que
fala sobre a composição da Comissão anterior: 2 chefes de serviço, 1 psiquiatra, 1
psicólogo e um assistente social.
Gostaria de perguntar aos senhores se nas unidades onde trabalham existe
esse pessoal. Isso é coisa rara nas unidades prisionais. Como se pode fazer uma
comissão funcionar sem haver profissionais nas unidades prisionais? E o mais
grave: quando há, são pessoas que não militam no quotidiano dentro das unidades
penitenciárias.
Nesse caso, vem a pergunta que já foi respondida aqui: até ontem não houve,
hoje não há e amanhã não podemos dizer que não haverá. Mas não houve, no
sentido geral, e não há essa ferramenta para poder substanciar a decisão de um
juiz.
A permanência do preso nas unidades prisionais é para que ele passe por um
processo. E já foi feita aqui uma analogia com a Medicina. É preciso ser tratado,
conduzido a um novo modelo, a uma nova forma de se apresentar à sociedade.
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O ex-Secretário de Justiça do Espírito Santo Perly Cipriano diz que não há
pena perpétua nem pena de morte. Portanto, o preso fugindo ou saindo por meio de
alvará voltará ao convívio social.
Como ele vai voltar? Isto temos percebido ao longo do período em estamos
militando dentro do sistema penitenciário: se pudéssemos fazer uma radiografia do
retorno

dos

egressos

do

sistema

penitenciário

aos

lugares

de

origem,

perceberíamos, com facilidade, que a maioria se transformou em monstros.
Também já foi citado aqui — comungo com essa visão e acrescento a minha
opinião — que 90% dos que entram no sistema penitenciário pela primeira fez não
são bandidos; são criminosos. Dentro da unidade prisional, em razão do tratamento
recebido, tornam-se bandidos. Eles são obrigados a se submeter ao que está ali
colocado.
Aqui estamos discutindo os critérios utilizados pela comissão técnica de
classificação para a questão da ressocialização. A ressocialização é o pressuposto,
o objeto da ação de todo e qualquer sistema penitenciário. E ela não se inicia
apenas quando o criminoso entra no sistema penitenciário; ao contrário, muito antes,
na detenção, aquele preso já deve estar sendo submetido ao processo de
ressocialização. A postura da autoridade que fizer a detenção ou cumprir o mandado
judicial de prisão deve marcar o início do processo. Mas sabemos que, pela prática,
pelo nosso cotidiano, isso não é verdade.
Muito embora hoje se fale em polícia humanizada, em uma polícia que possa
participar de forma objetiva na transformação da sociedade, sabemos que ocorre
algo totalmente diferente. Infelizmente, esse processo continua dentro das unidades
prisionais.
Entrei

no

sistema

penitenciário

por

concurso

público.

Eu

estava

desempregado, fiz o concurso e passei. Esse foi o motivo, e é o mesmo motivo que
leva muitas pessoas a entrarem no sistema penitenciário.
A minha vivência e convivência dentro do sistema penitenciário foi
modificando a minha percepção. Sinto-me em construção como penitenciarista, e sei
das dificuldades que vamos enfrentar para que essa visão seja ampliada.
Ouvimos o Dr. Geder e outros que o antecederam uma exposição sobre a
prática no sistema, mas também filosófica, teórica. Estamos vivendo na unidade
13
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prisional o nosso dia-a-dia, e a perspectiva, em âmbito nacional, não é boa. Será
difícil, inclusive pelo que ouvimos aqui.
Temos uma deficiência de 200 mil vagas, conforme nos foi informado. O
PRONASCI, a mais nova política do Governo Federal para a questão prisional,
aponta para 34 mil vagas para homens e 4 mil vagas para mulheres. Mas em que
condições?
As transformações que o interno vai sofrer no seu dia-a-dia dentro das
unidades prisionais certamente não vai fazê-lo retornar ao convívio social da forma
preconizada pela lei. E concordo que temos uma das melhores leis de execução
penal. Houve uma visão progressiva, positiva, com a promulgação da Lei nº 7.210.
Mas, como foi igualmente citado, o ECRIAD não teve efeito prático, porque não
temos a cultura de cumprir leis.
O maior problema para a ressocialização do preso não é comissão técnica ou
o agente, mas o conjunto dessas pessoas encabeçadas pelo Governo.
O Dr. Ângelo, ao qual tenho a honra de ser subordinado, pois sou agente
penitenciário e ele é o nosso Secretário de Justiça, sabe que há 5 anos estamos
brigando por isso. Não há mais como ficarmos aqui construindo propostas
mirabolantes. Em conversa com o Dr. Ângelo, comentava a intervenção do Dr.
Maurício nesta manhã sobre as condições dos repasses financeiros para os
Estados.
Há 5 anos já chamávamos a atenção para a importância de mudarmos os
conceitos para esse repasse. O Estado apresentava um documento, que era o plano
arquitetônico. Se aprovado, o Estado receberia o repasse. Há 5 anos brigávamos
para que não fosse critério projeto arquitetônico, mas um projeto de pessoal, de
prática de ressocialização no contexto do trabalho, de formação e não da ocupação.
Retirar a pessoa da ociosidade não significa ressocializá-la.
O José Antônio, companheiro, citou aqui esta manhã que fabricar bolas é
importante. Mas o que isso significa para a ressocialização do sujeito? Ele vai-se
apresentar a qual empresa? Será que ele será candidato a uma vaga para trabalhar
em uma empresa que fabrica bolas?
É preciso muito mais que um projeto arquitetônico, ou de uma CTC, de
assistentes sociais, agentes penitenciários. A sociedade tem que acordar para a
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realidade que estamos vivendo. Temos hoje 200 mil vagas, já apontamos para a
necessidade de mais 38 mil vagas e há uma projeção de 800 mil pessoas, daqui a 5
anos, no sistema penitenciário brasileiro. E vamos continuar realizando esses
encontros aqui para discutir essas questões.
Por fim, Sr. Presidente — e sindicalista é mesmo cara-de-pau, não tem jeito
—, não mais podemos ficar apenas fazendo planos sem termos a consciência de
que há necessidade de investimento no sistema penitenciário. Temos que parar com
os gastos.
O José Antônio nos trouxe uma informação sobre uma empresa — e não
quero tecer comentários contrários ou favoráveis à terceirização — que ganhou 170
milhões em 5 anos na Bahia. Há uma unidade prisional no Espírito Santo — e está
documentado esse valor — que declarou o custo nominal de cada preso a 2.300
reais. Isso está em contrato assinado há 3 anos, sem contar outros custos que não
estão no referido documento. O sindicato calcula que esse valor está em torno de
3.500 reais. Seria um absurdo, se comparado aos nossos custos, pois gastamos
1.700 reais por preso, sem recuperá-lo. O mais absurdo é terceirizar esse serviço,
gastar 3.500 reais ou mais, e ainda assim sem recuperar qualquer preso. Não existe
preço para uma vida recuperada. O Estado do Espírito Santo, em 10 anos, realizou
8 reformas em uma única unidade prisional, gastos que seriam suficientes para
construir outras 3 unidades. E isso se deu em razão das rebeliões.
Senhores, a CTC, a exemplo das demais ferramentas destinadas à
ressocialização — que é o objetivo maior do sistema penitenciário, mudança de
caráter, personalidade, do modo de agir do criminoso —, só funcionará quando a
sociedade, eu e você, mudarmos a visão distorcida do sistema penitenciário. Todos
acham que preso bom é preso que, de preferência, tenha sempre um fuzil para ele
apontado, para que ele não fuja.
Repito o seguinte: não temos prisão perpétua nem pena de morte. Vamos
continuar recebendo de volta os presos que fugiram ou dos que saíram mediante
alvará. E como vamos receber esse pessoal na sociedade? Mais ainda: de que
maneira eles vão retornar ao nosso convívio? A experiência, até agora, é
desfavorável para nós.
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Ainda tenho meio minuto. Eu fico imaginando o seguinte — isso é coisa de
sindicalista: ao ouvir os senhores, muitos com experiência de 20, 25 anos no
sistema penitenciário, isso depõe contra nós. Se olharmos para trás, são 20, 25
anos de masmorras. Temos de mudar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pinto Itamaraty) - Gostaríamos de dar um
tempo maior para palestrantes e debatedores, mas não será possível, tendo em
vista o atraso do evento e que vários convidados estão com vôo marcado para o
final do dia. Não pretendemos causar prejuízo algum aos convidados, muito menos
que percam o vôo de retorno para suas localidades.
Há sobre a mesa uma pergunta da Sra. Lúcia Maria, a quem passo a palavra,
por 2 minutos.
A SRA. LÚCIA MARIA CASALI DE OLIVEIRA - Obrigada.
A pergunta vem de Sônia Drigo, do Instituto Terra Trabalho e Cidadania e
Grupo de Estudos e Trabalhos de Mulheres Encarceradas: como a FUNAP atua nos
presídios femininos de São Paulo, especialmente na Penitenciária Feminina
Sant’Ana, que é a grande porta de entrada das mulheres no sistema prisional? Há
autuação logo após a prisão em flagrante? A recém criada vara de execuções para
mulheres poderá mudar a realidade e dar acesso à Justiça e não só ao Judiciário?
Sônia, você sabe muito bem que o problema da Penitenciária Feminina
Sant’Ana é lastimavelmente uma herança insolúvel. É uma penitenciária construída
para homens, onde se alojaram de 2.800 a 3.200 presas, em condições
inadequadas para o cumprimento de pena por parte de mulheres. Muito embora
aquela representação feita pela defensoria seja improcedente, uma vez que uma
presa morreu por doença venérea, outra assinou um termo de representação se
recusando a receber assistência médica por ser aidética. Apesar das mortes não
terem ocorrido por desídia do Estado, concordo plenamente com a crítica de que
aquele presídio não deveria se destinar a cumprimento de pena por parte de
ninguém.
Assim como os centros de detenção provisória em São Paulo são também
uma aberração, na exata medida em que se demoliu a Casa de Detenção porque
era impossível se administrar um presídio de 8 mil presos, e se construiu 30
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minicasas de detenção, onde sequer há uma sala de aula e um salão de trabalho.
Então, até aí estamos de acordo.
Agora, quanto à autuação logo após a prisão provisória, a assistência
judiciária estaria a cargo de a Dra. Carmen responder, porque os advogados da
FUNAP que trabalham na Penitenciária Feminina Sant’Ana, por força de convênio,
prestam serviço à Defensoria Pública. Ela, portanto, poderia responder essa questão
sobre o atendimento judiciário.
Existe o chamado Projeto Panapaná, da FUNAP, para trabalhar com as
presas, que se trata da transformação da lagarta em borboleta. Panapaná é uma
palavra indígena que significa o primeiro vôo da borboleta. Ali as presas recebem
arteterapia, fazem cursos de pintura de pano, de parede, de peças. Enfim, o projeto
é destinado às mulheres, incluindo uma parte de jardinagem. Agora estamos
tentando instalar dentro da penitenciária, segundo nos permite a estrutura, um
playground para quando as crianças forem visitar as mães se encontrarem em local
adequado. Estamos estudando a possibilidade de se implementar essa obra. Mas lá
é muito difícil, porque é um presídio em forma de espinha, composto de seis raios,
onde é proibido o trânsito das presas entre os raios. Na realidade, é uma
penitenciária com 6 minipenitenciárias. Há 6 salas de aula, 6 professores, 6 oficinas
de trabalho, tudo é multiplicado por seis dentro de um único estabelecimento penal,
o que dificulta profundamente a nossa atuação.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
A SRA. LÚCIA MARIA CASALI DE OLIVEIRA - Exatamente. Quer dizer, o
prédio é muito antigo, é do começo do século, são vários andares, o que torna
extremamente difícil não só a manutenção da disciplina.
Eu posso informar que em São Paulo serão construídas 5 penitenciárias única
e exclusivamente destinada a mulheres, provavelmente 7. Cinco já estão com o local
definido. Está em tratativa o projeto arquitetônico dessas penitenciárias. A proposta
do Secretário é construir 7 penitenciárias exclusivamente femininas, provavelmente
espalhadas nas regionais do Estado, de forma a dar atendimento preferencial, e
desativar Sant’Ana, mas, infelizmente, isso demanda tempo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pinto Itamaraty) - Para finalizar, concedo a
palavra à Sra. Carmen Silvia, por 1 minuto.
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A SRA. CARMEN SÍLVIA DE MORAES BARROS - Só para esclarecer, como
a Dra. Lúcia fez menção à denúncia da Defensoria...
A SRA. LÚCIA MARIA CASALI DE OLIVEIRA - Não fui eu que fiz menção.
De manhã fizeram menção a isso e eu apenas respondi.
A SRA. CARMEN SÍLVIA DE MORAES BARROS - ...que não procede, como
eu fui das pessoas que assinou a denúncia relativa às mortes em Sant’Ana, sobre a
pessoa que teria morrido de doença venérea, há 2 laudos. Era uma presa da
Penitenciária Feminina Sant’Ana que foi transferida, quando já estava em estado
muito grave, para o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, onde foi
diagnosticada sífilis terciária. De lá, como não foi possível o tratamento, ela foi
transferida para o Hospital do Mandaqui, onde veio a falecer. No atestado de óbito
consta falência dos rins, icterícia generalizada, leptospirose e uma exclamação. Ou
seja, na verdade, embora o laudo do Mandaqui não seja conclusivo, ele é diferente
do laudo do Centro Hospitalar. Ele atesta que a morte como suspeita de
leptospirose, e os exames sorológicos já estão sendo feitos para confirmar. Enfim,
seja de sífilis, seja de leptospirose, é inadmissível que uma pessoa custodiada pelo
Estado de São Paulo morra nessas condições.
Só para complementar, o último pedido que faço a esta Casa, que votará o
parecer da CTC sobre a volta do exame psiquiátrico, gostaria que, na hora de votar,
que se pense não ser papel do Legislativo satisfazer os anseios sociais de punição.
O Legislativo tem de seguir as determinações previamente estabelecidas na
Constituição, e não dar satisfação para a sociedade, cujos anseios sociais de
punição são justos, mas estão em desacordo com os princípios constitucionais por
ela consagrados como princípios vetores.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pinto Itamaraty) - Nós entendemos a
relevância da discussão e gostaríamos de poder estendê-la neste momento. No
entanto, por questão de tempo e para dar oportunidade a todos os palestrantes,
queremos agradecer a todos, em nome do Presidente da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado, Deputado João Campos, a compreensão.
Chegou à mesa uma pergunta, mas não darei prosseguimento em face de
coordenarmos os trabalhos. Do contrário, iremos extrapolar o tempo e tiraremos a
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oportunidade de outras pessoas se manifestarem. A pergunta poderá ser respondida
numa segunda ocasião.
Agradeço a todos os palestrantes e debatedores a contribuição.
Desfaço neste momento a Mesa e convido o Deputado Luiz Couto, Presidente
da Comissão de Direitos Humanos, para dar seqüência ao Painel 4. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) - Damos início neste momento
ao Painel 4, cujo tema é: “O Sistema Penitenciário nos Estados: Experiências e
Soluções.”
Convido para compor a Mesa a Sra. Arieny Sales de Araújo Carneiro,
Coordenadora-Geral

de

Reintegração

Social

e

Ensino

do

Departamento

Penitenciário Nacional — DEPEN (palmas); o Sr. Edemundo Dias de Oliveira Filho,
Secretário de Justiça do Estado de Goiás e Consultor-Geral Adjunto da ONU:
Comitê da América Latina/Regras Mínimas para Tratamento do Preso (palmas); o
Sr. José de Ribamar da Silva, representante da Fundação de Amparo ao
Trabalhador Preso do Distrito Federal — FUNAP/DF (palmas); o Sr. Mauro
Bittencourt, Diretor do Departamento de Reintegração Social Penitenciária do
Estado de São Paulo (palmas); e a Sra. Maria Cristina Fernandes, do Ministério da
Saúde, Coordenadora-Geral do Atendimento à Saúde do Sistema Prisional.
(Palmas.)
Informo que cada palestrante disporá de 10 minutos, tendo em vista o atraso
no evento. Assim sendo, temos de correr para chegarmos ao final deste painel e
darmos continuidade aos outros painéis a serem realizados ainda nesta tarde.
Comunico ainda que aqueles que desejarem se inscreverem para os debates,
deverão entregar à Secretaria da Comissão a ficha de inscrição devidamente
preenchida.
Concedo a palavra à Sra. Arieny Sales de Araújo Carneiro, CoordenadoraGeral de Reintegração Social e Ensino do Departamento Penitenciário Nacional —
DEPEN.
A SRA. ARIENY SALES DE ARAÚJO CARNEIRO - Boa tarde a todos, meus
cumprimentos à Mesa.
Vou falar sobre reintegração social.
A Lei de Execuções Penais estabelece:
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“Art. 1º: A execução penal tem por objetivo efetivar
as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para harmônica integração social
do condenado e do internado.
.............................................................................................
Art. 3º Ao condenado e ao internado serão
assegurados todos os direitos não

atingidos

pela

sentença ou pela lei.”
Enfim, a LEP é uma das legislações mais avançadas mas, como bem disse a
Dra. Lúcia, o grande problema é o avanço dessa lei. E não avançamos na LEP por
discutirmos questões mínimas. Estamos discutindo acesso a direito porquanto direito
não é facultado e, sim, assegurado.
Nesse sentido, o Ministério da Justiça, por intermédio do DEPEN, tem
trabalhado muito a questão da reintegração social, diminuindo trabalhos pontuais,
focais, e adotando política pública consistente que realmente profissionalize e
eduque o preso na proposta que estamos apresentando.
Com a restruturação do DEPEN, foram criadas duas diretorias: a Diretoria do
Sistema Penitenciário Federal e a Diretoria de Políticas Penitenciárias. A
Coordenação-Geral de Reintegração Social está inserida na Diretoria de Política
Penitenciária. A coordenação que represento é subdividida em outras coordenações:
trabalho e renda, assistência social, jurídica e saúde, apoio ao ensino, às escolas
penitenciárias e aos conselhos de comunidade e patronado.
Entre as atribuições da Coordenação-Geral de Reintegração Social e Ensino
do DEPEN, cabe promover ações que visem ao desenvolvimento social e humano
dos sentenciados das unidades prisionais, dos egressos e seus familiares; divulgar
as experiências bem sucedidas e construir uma base de dados com melhores
práticas de reintegração social.
Enviamos um ofício com essa base de dados de boas práticas para todos os
Estados. Está no site do DEPEN as boas práticas que nos foram enviadas.
Temos como atribuição também estimular e promover a realização de estudos
e pesquisas de ressocialização da pessoa privada de liberdade; fomentar o
aperfeiçoamento das ações inerentes à capacitação técnico-profissional do servidor
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penitenciário; promover ações que visem melhorar o grau de escolaridade, bem
como estimular a capacitação profissional da pessoa privada de liberdade; promover
ações que visem à reintegração dos sentenciados.
Dentro dessas atribuições e nessa lógica que eu mencionei, estamos
adotando uma política pública consistente, fugindo um pouco de questões
específicas, traçamos uma série de ações. As que temos desenvolvido são as
seguintes.
A primeira é a organização e implantação de cursos de capacitação para
profissionais que atuam diretamente na área de execução penal. Na linha de
financiamento do DEPEN, temos auxiliado os Estados na promoção de cursos de
qualificação, palestras e seminários, graduação e pós-graduação.
Sobre graduação, registro que a primeira experiência está sendo realizada no
Estado de Goiás, um curso de graduação em tecnólogo em gestão de sistema
prisional. Houve dois cursos de pós-graduação, um que se encerra agora no Paraná
e outro na Bahia.
Em 2007 foram apresentados pleitos em Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro,
São Paulo, Ceará e Espírito Santo, além de outros cursos de capacitação que
financiamos para os Estados mas não em nível de especialização lato sensu.
Temos a implantação e o reaparelhamento das escolas penitenciárias.
O que é a escola penitenciária? Aproveito a oportunidade para mudar um
pouco a terminologia. Sempre falamos em “escola penitenciária”, mas o certo seria
“escola de gestão penitenciária”. O que pensamos sobre escola penitenciária? É um
centro de excelência, um espaço de discussão e formação permanente sobre
questões penitenciárias para servidores do sistema penitenciário e pessoas
envolvidas na execução penal.
Já as implantamos, por iniciativa dos Estados e só com o apoio verbal do
DEPEN, em Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Implantadas por iniciativa do DEPEN temos escolas no Espírito Santo, Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rondônia, Sergipe, Goiás, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e Amazonas. Em 2007 foram apresentados mais 4 projetos e
acreditamos que, até o ano que vem, concluiremos a implantação das escolas
penitenciárias.
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No âmbito do Ministério da Justiça, temos parceria com o Ministério da
Educação e com a UNESCO para melhorar o nível de escolaridade das pessoas
privadas de liberdade, implementando o Programa Educando para a Liberdade, que
veio de um contexto em que o DEPEN procurou o MEC no sentido de levar a escola,
a educação, para dentro das prisões. No momento em que o MEC foi procurado, ele
desenvolvia um projeto com a UNESCO para elevar o nível de alfabetização no
País. Aí, foi feito um protocolo de intenções entre MEC, UNESCO e o DEPEN.
O Programa Educando para a Liberdade tem tido avanços, que estão sendo
concluídos. A primeira fase foi a da preparação dos profissionais que vão trabalhar
com a educação nas prisões, e estamos discutindo o avanço desse programa com o
Plano Estadual de Educação por meio dos seminários regionais, o primeiro realizado
na Região Nordeste, em Pernambuco; nos dias 24 e 25 vai haver o da Região Norte
e Centro-Oeste, que vai acontecer no Acre, e no início de outubro teremos o
seminário da Região Sul/Sudeste. O seminário nacional, onde as propostas dos
seminários regionais serão consolidadas, que é esse plano estadual de educação,
acontecerá no início de novembro.
Temos também parceria com o Ministério da Saúde, e por isso está aqui a
Maria Cristina Fernandes, que é a Coordenadora Técnica da Saúde no Sistema
Penitenciário no Ministério da Saúde, que é o Plano Nacional de Saúde no Sistema
Penitenciário. Com essa parceria, o DEPEN e o Ministério da Saúde transferem
recursos para que a população prisional tenha acesso à rede do SUS e assim tenha
assistência médica. Nesse plano, o DEPEN repassa recursos, e a sua
responsabilidade é equipar as unidades e adequar os espaços físicos. Temos de
avançar muito nessa proposta, que será melhor apresentada pela Maria Cristina
Fernandes.
Os resultados do plano com relação ao DEPEN. Em 2005 e 2006, fizemos
doações para 39 unidades; fizemos aquisição direta, fizemos a licitação e
repassamos equipamentos para os Estados; em 2006 e 2007 firmamos convênios e
85 unidades foram beneficiadas com aparelhos, as unidades foram equipadas; em
2007, recebemos alguns pleitos que estão sendo analisados e vão ser todos
contemplados se não faltar nenhuma documentação.
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Então, temos hoje 143 unidades cadastradas. Fizemos um levantamento que
mostra que, até junho de 2006, 124 unidades foram beneficiadas com recursos para
aparelhamento e até dezembro de 2007, se todos os convênios forem firmados,
serão 151 as unidades beneficiadas.
Temos um protocolo de intenções firmado com o CIEE — Centro Integrado de
Empresa-Escola — para melhorar o nível de capacitação da pessoa privada de
liberdade. Por quê? Precisávamos preparar as pessoas para o ingresso no mercado
de trabalho. Então, esse protocolo com o CIEE faz um diagnóstico — ele é mais
voltado para as pessoas que estão em regime semi-aberto —, vemos o que o
mundo do trabalho está absorvendo e é oferecida essa capacitação. O CIEE,
durante certo tempo, vai auxiliar na entrada dessa pessoa no mercado de trabalho.
O projeto piloto está sendo desenvolvido em Santa Catarina, onde há tem 175
internos beneficiados e 25 agentes.
Entendemos que, em todos os processos de capacitação que fazemos com
os apenados, temos de fazer com o servidor também porque, de certa forma, ele
sofre processo de prisionização e temos de trabalhar esse outro lado com ele.
Assinamos também protocolo de intenções com os órgãos integrantes do
Sistema S para buscar mecanismos de capacitação digna para a mulher
encarcerada. Como a mulher é um público tão pequeno e o nível de violência e de
motim dentro das penitenciárias femininas era tão pouco significativo, nos
esquecemos de fazer uma política consistente para a mulher encarcerada. Aí, como
alternativa, fizemos essa parceria. O projeto piloto está sendo desenvolvido no
Espírito Santo, com grande apoio do Dr. Ângelo Roncalli, e beneficia inicialmente
310 mulheres.
Temos um protocolo de intenções assinado também com a Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres a fim de estabelecer mecanismos que
resolvam ou minimizem os problemas da mulher encarcerada. A primeira ação é um
grupo de trabalho que está sendo desenvolvido, onde fazemos estudo, diagnóstico,
buscando reformular a política da mulher encarcerada.
Há um outro protocolo, também assinado com Secretária Especial de
Políticas para as Mulheres, por meio do qual foi firmado acordo para repassar
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recursos para financiar as casas-abrigo que recebem as mulheres vítimas de
violência.
Temos um termo de cooperação técnica com o MDA para o desenvolvimento
do Projeto Nascer da Terra, do Projeto Arca das Letras, de fomento à criação de
conselhos de comunidade e, além do mais, temos também a gestão do contrato que
temos com a FUNAP aqui do Distrito Federal, em que o Ministério da Justiça recebe
apenados que trabalham lá na sua estrutura.
As parcerias que temos procurado desenvolver são várias, tanto institucionais
como com a iniciativa privada. Por quê? Porque a responsabilidade pela
reintegração social, já foi dito aqui, também é responsabilidade social.
Ao encerrar, em razão do tempo, apresento uma reflexão, que não é minha,
mas já vem sendo falada, e eu queria que todo mundo pensasse sobre ela: hoje o
preso está contido, mas amanhã ele está contigo.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) - Obrigado, Sra. Arieny Sales de
Araújo Carneiro. (Palmas.)
Para falar sobre o Programa de Atendimento à Saúde do Sistema Prisional,
concedo a palavra à Sra. Maria Cristina Fernandes, do Ministério da Saúde, que é
Coordenadora-Geral do atendimento à Saúde do Sistema Prisional.
A SRA. MARIA CRISTINA FERNANDES - Boa tarde a todos. Cumprimento a
Mesa na pessoa do Deputado Luiz Couto, que a coordenada.
Agradeço à Comissão a oportunidade de poder falar de saúde no sistema
penitenciário. Sei que haverá o último painel do dia sobre essa discussão ao qual
estaremos presentes.
(Segue-se exibição de imagens.)
Esta é uma política interministerial, é uma política do Ministério da Saúde e da
Justiça. Foi instituída em 2003 e, para a sua elaboração, contou com a participação
do Conselho de Secretários de Estado de Saúde das 27 unidades federadas, do
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Secretários de Estado de
Justiça e de Cidadania e de todas as áreas técnicas e secretarias do Ministério da
Saúde e do Ministério da Justiça.
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O objetivo da política é organizar o acesso das populações privadas de
liberdade a ações e serviços de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde.
Partimos do pressuposto que a saúde é uma necessidade humana, objetiva, e
que dá fundamentação ao direito à saúde. Quando as pessoas estão reclusas em
unidades prisionais, a sentença que elas receberam de privação da liberdade
suspende por ora seus direitos civis e políticos, mas não suspende, em nenhuma
hipótese, seus direitos sociais, que são inerentes à sua condição de cidadania.
O propósito dessa política é trabalhar com as pessoas do sistema
penitenciário, 100% das unidades femininas, masculinas e psiquiátricas, e garantir a
inclusão em todos os níveis.
Esta proposta foi desenvolvida conforme os princípios do Sistema Único de
Saúde, princípio da universalização do acesso, da integralidade da atenção,
eqüidade, descentralização, regionalização da saúde e participação social.
O objetivo é que organizemos in loco, dentro dos presídios, unidades de
saúde que sejam resolutivas no primeiro nível de atenção à saúde, que chamamos
de porta de entrada do SUS, atenção básica. Então, o objetivo é organizar unidades
e postos de saúde dentro de presídios, reformar o espaço físico destinado a essas
unidades e vincular equipes de profissionais para compor essas equipes.
A porta de entrada desta demanda seriam as unidades de saúde do sistema
penitenciário, elas trabalhando com uma proposta de resolutividade da atenção,
desenvolvendo ações assistenciais de prevenção e promoção à saúde em unidades
de saúde devidamente equipadas. A Dra. Arieny diz que é um grande desafio a
reforma desses espaços físicos, Deputado, destinados às unidades de saúde.
Como vamos fazer a atenção básica in loco, dentro dos presídios; promover o
acesso das pessoas privadas de liberdade a ações ambulatoriais especializadas e
hospitalares? Esse acesso será feito na rede SUS. Então nós estamos fazendo uma
pactuação entre as Secretarias de Saúde estaduais e municipais para definir quais
são os serviços de saúde de referência para cada unidade prisional que já aderiu a
essa política de saúde, porque um dos grandes dramas é colocar a pessoa privada
de liberdade dentro de um camburão, não entro de uma ambulância, e ficar batendo
de porta em porta para ver que serviço de saúde a recebe, quando há escolta para
levá-la.
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A composição mínima dessa equipe de saúde é: médico, enfermeiro,
odontólogo, assistente social, psicólogo, auxiliar de consultório dentário e auxiliar de
enfermagem. Essas equipes trabalham 20 horas semanais nas unidades de saúde
em que existam mais de 100 pessoas presas, que é o caso da grande maioria das
unidades prisionais do País. Nas unidades prisionais com no máximo 100 pessoas
— e podemos citar o Rio Grande do Sul, que tem 122 unidades prisionais e a
metade delas comporta menos que 100 presos; temos presídios com 20, 30 presos
—, nessas unidades menores, foi implantado um postinho de saúde e o atendimento
é de 4 horas semanais. Nas grandes unidades que nós temos no País, com mais de
100 pessoas, uma equipe de saúde atende cada 500 pessoas presas. Então, numa
unidade com 3 mil presos, nós temos teto ali para 6 equipes de saúde atuando 20
horas semanais, custeadas com recursos do Governo Federal.
As ações que vimos desenvolvendo nos presídios nessas unidades de saúde
são ações de saúde bucal, saúde da mulher, doenças sexualmente transmissíveis e
AIDS, saúde mental, hepatite, tuberculose, hipertensão, diabetes, hanseníase, mais
o repasse da farmácia básica, imunizações e exames laboratoriais. Conforme as
necessidades de saúde das pessoas privadas de liberdade, elas são encaminhadas
para serviços ambulatoriais de urgência, de emergência e de média e alta
complexidade.
Aqui vemos critérios para que os Estados possam aderir à política.
Este é um cenário atual de qualificação no País. Existem 11 Estados
brasileiros que aderiram a essa política, e a implantação é paulatina. Obviamente,
não haverá um presídio que tenha 100% de cobertura no início.
O grande desafio está sendo reformar e equipar o espaço físico dos presídios
destinado à unidade de saúde. Esse vem sendo um grande desafio. Nós já
poderíamos estar com 22 unidades prisionais com equipes de saúde, mas estamos
trabalhando juntos para vencer esse desafio.
Então hoje nós temos 145 unidades de saúde implantadas em 145 presídios,
onde atuam 166 equipes multiprofissionais de saúde, com uma cobertura de 21% da
população privada de liberdade.
Aqui são alguns dos avanços dessa política de atenção à saúde. É uma
política recente, a política mais recente do Ministério.
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Aqui vemos alguns desafios.
Eu vou deixar o contato do Ministério da Saúde, o contato da Coordenação
Nacional para os senhores. Agradeço imensamente ao Sr. Deputado por nos ter
concedido o horário e o espaço na Mesa. Aproveito para colocar a Coordenação
Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário à disposição dos senhores e desta
Casa.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) - Obrigado, Sra. Maria Cristina
Fernandes.
Concedo a palavra ao Sr. Edemundo Dias de Oliveira Filho, Secretário de
Justiça do Estado de Goiás. V.Sa. dispõe de até 10 minutos.
O SR. EDEMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO - Boa tarde a todos. Quero
cumprimentar a Mesa, na pessoa do Deputado Luiz Couto, e meu amigo Secretário
Ângelo Roncalli.
Nós fomos convidados a vir aqui nesta tarde para apresentar, como uma
referência de gestão prisional, a política que vem sendo implantada no sistema
prisional do Estado de Goiás.
Estou acompanhando o debate aqui desde a manhã, e os adjetivos que tenho
visto para o sistema prisional são os mesmos. Os oradores são unânimes. Os
discursos são consentâneos em dizer que o sistema é absolutamente caótico; que a
situação é absolutamente vergonhosa para o Brasil, para a cidadania brasileira; que
envergonha a todos nós, àqueles que operam no sistema e àqueles que são
beneficiários desse sistema.
Foi mais ou menos dentro desse contexto que nós assumimos, algum tempo
atrás, o sistema prisional de Goiás. O Governo de Goiás assumiu essa questão do
sistema penitenciário. Agora, a realidade está aí; todos sabem; os diagnósticos já
foram apontados inúmeras vezes. Nós, Secretários de Justiça dos Estados, que
somos os responsáveis por executar essa política penitenciária nos Estados, já nos
reunimos inúmeras vezes com diversas autoridades da República. E a cantilena é a
mesma, os gargalos são os mesmos. Nas últimas reuniões, por exemplo, com o
Ministro da Justiça anterior, o Ministro Márcio Thomaz Bastos, homem de larga
experiência, advogado experiente, homem que foi Ministro durante muito tempo,
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S.Exa. virou para os Secretários e disse que a situação do sistema prisional
brasileiro era desesperadora. Esse foi o adjetivo que o próprio Ministro da Justiça
atribuiu ao sistema penitenciário.
Como enfrentar essa situação? O que fazer diante dela? Várias pessoas aqui
apresentaram sugestões. E é dentro desse contexto que nós procuramos, digamos
assim, fazer o dever de casa, enfrentar esse problema lá no Estado de Goiás, e
implementamos uma política penitenciária lá no Estado para melhorar essa situação.
E nós vamos apresentá-la aqui para os senhores, tentando cumprir o tempo, no
sentido de contribuir com o debate desta tarde e torná-lo o mais profícuo possível.
(Segue-se exibição de imagens.)
Até 1999, a situação prisional do Estado de Goiás era esta. Nós tínhamos
uma penitenciária no Estado, que era uma autarquia, dirigida pela Polícia Militar,
construída no início da década de 60, destinada originalmente a pessoas do sexo
masculino, para o cumprimento de pena de reclusão. Executava pena privativa de
liberdade em regime fechado, masculino e feminino, semi-aberto, em condições
absolutamente precárias, dentro de um espaço praticamente isolado só para isso.
Havia também uma casa de prisão provisória, que era subordinada à Polícia Civil;
uma casa do albergado, que era subordinada a outra estrutura; e algumas poucas
cadeias públicas em celas de delegacias. Acho que esta é a realidade em vários
lugares do Brasil: delegacia de polícia com celas contíguas, com um amontoado de
presos.
Não existia uma política penitenciária; a atividade das unidades prisionais era
isolada; a filosofia era segregacionista, de instituição total; a estrutura física era
totalmente deteriorada, terra de ninguém, que ninguém queria; equipamentos,
mobiliário

e

viaturas,

sucateados,

insuficientes,

inexistentes;

servidores

penitenciários puxados pelo laço — vem para cá, vamos trabalhar aqui —, por meio
de indicações políticas etc. — essa era a realidade —, sem nenhuma capacitação.
Lá em Goiás temos uma poetisa chamada Cora Coralina. Não quero ser nem
ufanista nem romântico, mas ela profetizou, na sua sabedoria, que tempo viria:
“Tempo virá.
Uma vacina preventiva de erros e violências se
fará.
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As prisões se transformarão em escolas e oficinas.
E os homens, imunizados contra o crime, cidadãos
de um novo mundo, contarão ás crianças do futuro
estórias absurdas de prisões, celas, altos muros de um
tempo superado.”
Nós pegamos esse texto de Cora Coralina e o colocamos como uma espécie
de paradigma da nossa atuação no sistema prisional goiano. Nós estabelecemos
uma missão — nós temos uma missão. Qual é ela? Garantir a execução penal com
segurança e humanização, promovendo a reinserção social do recuperando. Nós
acreditamos que é possível dar resultado, através de processos laborais e
socioeducativos, buscando a participação e o compromisso da sociedade. Essa não
é uma filosofia segregacionista e de confinamento de presos; ela chama a sociedade
para participar dessa mudança de conceitos, de concepção.
Nós estabelecemos 3 diretrizes básicas. A primeira foi no âmbito estrutural:
dividimos o Estado em 8 regiões; cada uma tem o seu diretor regional; cada diretor
regional tem a obrigação de estabelecer a política na região. Um preso que comete
crime num local longínquo, no interior do Estado não tem que cumprir pena numa
penitenciária na qual não vai ter assistência da família, vai ficar fora da comunidade.
Nós estamos procurando estabelecer que o condenado cumpra pena próximo da
sua comunidade.
No âmbito social, elaboramos um plano estadual de reintegração baseado no
trabalho, na capacitação profissional, na educação, no atendimento à saúde e no
atendimento religioso.
No âmbito institucional, fizemos um plano de desenvolvimento institucional,
quando nós criamos a Secretaria de Estado da Justiça com o fim específico, claro,
objetivo de tratar dessa questão.
Essa é a estrutura da Secretaria. Não vamos entrar em detalhes. Mas nela há
algumas novidades.
Esse é o Plano Diretor do Sistema de Execução Penal Regionalizado. Goiás é
um Estado muito grande — é mais ou menos a média do Estado brasileiro. Nós o
dividimos em 8 regionais. Descentralizamos o sistema, atribuindo às diretorias
regionais a implantação da política penitenciária. O diretor regional é o representante
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da Secretaria na sua respectiva região. Deve ele cuidar da construção, reforma e
ampliação de vagas; política social; implantação de ações de reintegração social do
privado de liberdade; criação dos conselhos de comunidade; e formação,
aperfeiçoamento e especialização do servidor penitenciário — nós não vamos
conseguir nada no sistema penitenciário se não tivermos um pessoal qualificado
para exercer as suas atividades.
Total de presos já no sistema. Nós já começamos a lançar todos os presos no
sistema. Existem cerca de 11 mil presos em Goiás, 8.445 dos quais já compõem o
sistema. A meta é intensificar essas ações e assumir a gestão de todo o sistema em
todo o Estado. Faltam cerca de 3 mil presos para nós assumirmos tudo.
Nós fizemos um censo e hoje temos em mãos os dados que nos permitem
saber o que temos, do que necessitamos, quantos presos existem no Estado, o perfil
desses presos. Estamos criando um sistema digitalizado com o qual, daqui a uns
dias, o policial, na rua, terá condições de identificar esse preso através da
digitalização.
A primeira diretoria regional é a Diretoria Metropolitana de Goiânia Região de
Goiânia, com aquelas cidades, com aqueles conselhos de comunidades instalados.
O Conselho da Comunidade é importante, porque chama a sociedade para participar
da resolução dos problemas do sistema prisional. Essa é população da Região
Metropolitana de Goiânia.
Essa é a Noroeste. A mesma coisa: tudo está catalogado. Lá já não há déficit
de vagas; há um superávit de 15 presos.
Entorno de Brasília. Situação complicadíssima. Há 10 anos a ONU — eu faço
parte de um comitê da ONU — fez um estudo dizendo que o Entorno de Brasília,
Deputado, poderá se tornar o lugar mais violento do mundo! De todo o mundo! É
preciso que se invista para evitar isso, e nós temos trabalhado muito com o Governo
do Distrito Federal, com o Governo Federal para enfrentar esse problema. É uma
das regiões que tem mais necessidade da atuação do Estado e é esta a realidade: lá
existe um déficit de 602 vagas. Quer dizer, por mais que nós trabalhemos com a
filosofia da pena alternativa, com a política de socialização, ressocialização,
reintegração, temos necessidade, no Brasil, de construir unidades prisionais.
Diretoria Sudeste. Essa é a realidade.
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Centro-Oeste. Não vai dar para detalhar todas, para ganharmos tempo.
Sudoeste.
Norte.
Nordeste.
Então, nós sabemos hoje quais são as nossas necessidades, quantos presos
nós temos e todo o perfil psicossocial desses presos.
Plano Estadual de Reintegração Social do Reeducando, que já é a parte da
política de recuperação da pessoa presa.
Ações intersetoriais. O que é isso? Nós procuramos verificar, entre as
Secretarias de Estado, quais que desenvolveriam algum tipo de atividade pelas suas
ações e atribuições específicas que tivessem interface com a nossa Secretaria, para
diminuir o custo, e articulamos as nossas políticas intersetoriais. Por exemplo, uma
questão que a Secretaria de Cidadania ou a Secretaria de Educação faz, nós
buscamos a articulação com ela, através de política de Estado, evitando o
retrabalho, as atribuições divididas entre outras Secretarias. Estabelecemos esse
plano, que tem dado muito resultado.
Esses são os nossos parceiros. Um deles é a Agência Rural, porque nós
temos uma colônia agroindustrial. Quem vai nos ajudar? No plano do Governo do
Estado, a Agência Rural; no plano do Governo Federal, chamamos a EMBRAPA, a
CONAB e estabelecemos várias parcerias intersetoriais, que vêm dando resultado
espetacular.
Outros parceiros nossos são: a Agência Goiana de Esporte e Lazer — AGEL;
Saúde, a METROBUS, OVG, Secretaria do Trabalho, Secretaria de Segurança
Pública e Secretaria da Educação. São parceiros intersetoriais dentro desse Plano
de Reintegração Social. Isso pode ser feito em qualquer Estado brasileiro.
Essas são algumas atividades da Superintendência de Reintegração na área
da

psicologia:

atendimento

terapêutico,

avaliação

psicológica,

exames

criminológicos, equipes formadas, sempre buscando parcerias. Por exemplo, a
Universidade Católica tem a Faculdade de Psicologia, a Faculdade de Assistência
Social. Temos buscado muito essas parcerias.
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Na área da saúde é a mesma coisa: temos várias parcerias, entre as quais,
com os cursos de Enfermagem, Biomedicina, Fisioterapia, além de campanhas de
vacinação. Sempre buscamos parcerias.
Na área da educação, nós estabelecemos um programa muito ousado de
alfabetização e buscamos parceiros, um dos quais inclusive está aqui: a Caixa
Econômica Federal, que daqui a pouco vai participar conosco. Além dela, temos
parcerias bastante exitosas com o Banco do Brasil e a PETROBRAS. Graças a elas,
no presídio feminino, por exemplo, nós zeramos o analfabetismo e fizemos curso de
ensino fundamental, de ensino médio e pré-vestibular. Vários de nossos alunos,
inclusive, estão fazendo curso superior em várias faculdades, entre as quais a de
Odontologia.
Qualificação profissional. Nós temos vários parceiros, que oferecem diversos
cursos. Refiro-me ao SENAI, SENAC, SESI, do chamado Sistema S, que trabalham
conosco dentro do sistema prisional.
Eu terei que concluir. Então, por favor, vá passando as imagens, a fim de
mostrar um resumo do nosso trabalho.
A realidade do Brasil — já foi dito aqui — é que cerca de 80% dos presos não
trabalham, mas no Estado de Goiás nós estamos mudando essa realidade. Nós
acreditamos que hoje tenhamos aproximadamente 70% dos presos trabalhando ou
desenvolvendo alguma atividade socializadora.
Esse trabalho é feito com vários parceiros, um dos quais é a empresa Hering
do Brasil, a maior malharia do País. Trata-se de uma empresa que tem 100 anos de
Brasil e vai dar, aqui, um testemunho do que nós estamos fazendo em termos de
parceria com a iniciativa privada.
Nas minhas palestras eu gosto sempre de citar o seguinte: nós tínhamos uma
colônia agrícola que tem mais ou menos 40 ou 50 alqueires goianos, e uma das
primeiras ordens de serviço que nós assinamos lá foi para comprar mandioca. Eu
perguntei: mas como nós vamos comprar mandioca para alimentar esses presos, se
nós temos mão-de-obra e tanta terra? Então, nós começamos a produzir lá dentro.
Hoje, só em Goiânia, nós fornecemos, diariamente, 12 mil refeições, fora café da
manhã, e parte dessas refeições são produzidas dentro do próprio sistema. Então,
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nós estamos trabalhando em busca da auto-sustentabilidade através de parcerias.
Nós temos hoje mais de 100 parceiros trabalhando dentro do sistema prisional.
Isso é o que temos produzido durante todos esses anos: carne bovina, leite,
grãos, hortaliças etc.
Aquele projeto de bicicletas que foi apresentado aqui nós já implantamos.
Com isso, fizemos mais de 5 mil cadeiras de rodas, em mais ou menos 3 anos de
trabalho.
Temos, também, uma cerâmica que tem capacidade de produção de 30 mil
tijolos por dia.
A Hering está embalando, só em Anápolis, aqui perto, cerca de 40 mil peças
diariamente, fruto do trabalho de mais ou menos 130 presos, que ganham, em
média, 400 reais por mês.
Aquilo ali são todas produções que temos dentro do sistema prisional.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) - Peço a V.Sa. que conclua, pois
já ultrapassou em muito o seu tempo.
O SR. EDEMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO - Bom, então passe só as
imagens.
Lavagem de ônibus.
Nós fizemos uma parceria com o IBAMA, de modo que toda a madeira
apreendida pelo órgão no Estado de Goiás é doada para o sistema prisional e
beneficiada. Com ela, nós fazemos carteiras e cadeiras, que distribuímos para
instituições filantrópicas.
Para concluir, quero dizer que nós acreditamos que é possível. A realidade
está aí. O diagnóstico é: “bomba prestes a explodir; não há solução; vai estourar a
qualquer momento”. Isso nós já sabemos, mas temos que buscar mudar essa
concepção, porque, senão, estoura tudo.
Quando nós entramos no sistema, há cerca de 4 anos, um agente prisional
ganhava 425 reais, e hoje estamos caminhando para pagar-lhe um salário de cerca
de 2.500 reais, com plano de carreira e progressão funcional. Amanhã, esse agente
prisional terá todas as condições de gerir o sistema prisional do Estado de Goiás. É
muito importante dizer isso, porque nós não vamos mudar a realidade se não
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tivermos mão-de-obra qualificada. Por isso, criamos um centro de treinamento de
pessoal, um centro de excelência, que é a nossa Escola Penitenciária.
Agradeço a todos. Encerro minha exposição, devido ao fim do meu tempo.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) - Muito obrigado.
Concedo a palavra ao Sr. José de Ribamar da Silva, representante da
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal — FUNAP-DF.
O SR. JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA - Exmo. Sr. Deputado Luiz Couto,
Coordenador deste painel, em nome de quem cumprimento as demais autoridades
presentes; professoras e professores da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso
— que hoje, na realidade, são professores da Fundação da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal que trabalham junto à FUNAP, contribuindo com a
profissionalização e educação do preso —, prefacialmente, gostaria de parabenizar
esta conspícua Casa pela realização deste seminário a fim de tratar de um tema
praticamente renegado por grande parte da sociedade. Esta Casa, neste momento,
me dá a oportunidade de debater um assunto tão esquecido como o tema proposto
neste painel: Sistema Penitenciário nos Estados — Experiências e Soluções.
Vou tentar ser bastante breve e não me alongar muito no tempo, em razão do
avançado da hora, mas terei que fazer primeiro um pequeno resumo sobre o
sistema penitenciário do Distrito Federal, até porque as experiências aqui tratadas
são as dos Estados e, por isso, tenho que falar do Distrito Federal.
O Distrito Federal é reconhecido, entre as Unidades da Federação, como uma
das mais bem preparadas no quesito segurança, mesmo com as bastantes
dificuldades que vem enfrentando no aspecto funcional. O seu sistema penitenciário,
na parte funcional, não conseguiu acompanhar o aumento da massa carcerária, do
número de pessoas inseridas no sistema penitenciário. Ou seja, enquanto este
cresceu de forma exponencial, a exemplo do País inteiro, o quadro de servidores, de
funcionários do sistema penitenciário permaneceu estagnado. Mesmo assim, vimos
conseguindo desenvolver nosso trabalho, na medida do possível, de forma
adequada.
A Subsecretaria do Sistema Penitenciário — SESIPE, que coordena o
sistema penitenciário, é composta por 6 estabelecimentos prisionais. O primeiro
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deles é o Centro de Detenção Provisória, local destinado para o recolhimento de
pessoas presas sem condenação, ou seja, aqueles que estão aguardando
condenação, uma pena privativa de liberdade ou qualquer que seja.
Outro estabelecimento prisional do Distrito Federal é o CIR, que é o Centro de
Internamento e Reeducação, destinado a pessoas presas que cumprem pena
privativa de liberdade em regime semi-aberto. Só fazendo um pequeno parêntese
sobre o CIR, vulgarmente conhecido como Papuda, gostaria de dizer que, até há
pouco tempo, era ele destinado a presos que cumpriam pena em regime fechado e
era considerado o local de maior recrudescimento em termos de segurança. No
entanto, em razão da própria arquitetura arcaica, pois foi construído na década de
70, não é mais possível ele se manter como um estabelecimento de segurança
máxima. Em razão disso, mudou-se a sua característica, e o CIR passou a recolher
presos em regime semi-aberto.
Temos ainda as Penitenciárias do Distrito Federal I e II, uma delas destinada
ao recolhimento de presos em regime fechado. A Penitenciária II foi construída para
o regime fechado, mas, em razão da recente decisão do STF que tornou
inconstitucional a progressão de pena daqueles presos condenados sob a égide da
Lei de Crimes Hediondos, e pela eficiência do próprio Judiciário local, passou-se a
conceder a progressão de regime para todos aqueles presos que teriam esse direito
de progressão. Em razão disso, a população carcerária do Distrito Federal mudou
seu perfil: antes, ela cumpria pena predominantemente em regime fechado; hoje,
predomina o regime semi-aberto. Para poder alocar essas pessoas de forma
separada, nós conseguimos, hoje, colocar na Penitenciária II do Distrito Federal os
presos em regime semi-aberto — refiro-me àquele em que o preso não recebe a
autorização para o trabalho externo nem para saída temporária, ou seja, aqueles
que são condenados de imediato no regime semi-aberto.
O quinto estabelecimento prisional do Distrito Federal é o Centro de
Progressão Penitenciária, chamado de CPP, que fica no Setor de Indústrias e tem
como finalidade alocar as pessoas presas que cumprem pena em regime semiaberto com autorização para o trabalho externo — e esse trabalho externo
efetivamente está sendo praticado — e saída temporária. Só como exemplo, temos
lá, em média, 470 presos e, desses, somente 52 presos — dado de ontem — não
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trabalham extra-muros. Ou seja, a maioria deles trabalha fora, nas empresas —
como a própria Dra. Arieny acabou de falar, temos alguns presos que trabalham lá
no DEPEN, o Departamento Penitenciário —, justamente em razão de convênios e
parcerias firmados não só com entidades públicas, mas também privadas.
O que fazemos? Levando o assunto já um pouquinho para a própria
ressocialização, o que fazemos? Procuramos profissionalizar esse preso do
momento em que ele ingressa no sistema e, no decorrer dessa profissionalização,
dessa capacitação, quando ele consegue progredir para o sistema semi-aberto e é
concedido a ele o direito de trabalho externo, conseguimos agenciar o trabalho
desse preso para já começar a inseri-lo no meio social. Peço permissão para tratar
desse assunto um pouquinho a frente.
Temos também a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, hoje localizada
na cidade satélite do Gama, que aloca em média 370 mulheres que cumprem pena
em regime fechado e em semi-aberto e também as presas provisoriamente, ou seja,
sem pena. Todas elas, apesar dessa diversidade de regime, estão separadas por
alas.
Seguindo com a questão da segurança, temos também a Gerência
Penitenciária de Operações Especiais, que tem como finalidade justamente a
intervenção rápida dentro do sistema penitenciário em alguma situação especial,
visando realmente a segurança e até mesmo buscando a recaptura.
Essa gerência tem se destacado de forma especial, até mesmo ofertando
cursos de gerenciamento e de intervenção tática, por exemplo, para outros
estabelecimentos, para outras unidades da Federação e até mesmo para outras
Forças. Foi ministrado curso para a Polícia Federal, para a Polícia do Exército e para
outras Forças que vimos conseguindo capacitar, assim como os servidores
penitenciários.
Até agora falei sobre a segurança, mas o tema da minha palestra é a
ressocialização. Por que iniciei pela segurança? Porque acredito, tenho plena
certeza de que, para a ressocialização, é necessário que exista uma "bípede" entre
segurança e ressocialização. Ou seja, é preciso haver segurança e ressocialização.
Com a finalidade de compor essa "bípede" segurança e ressocialização é que
foi instituída a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal pela
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Lei 7.353, de 6 de junho de 1986, que tem como finalidade capacitar as pessoas
presas, por intermédio da educação, da profissionalização, do trabalho.
Nós sabemos, como foi falado no primeiro momento, que no sistema
penitenciário o preso é obrigado a trabalhar; o trabalho é obrigatório. Mas esse
trabalho obrigatório deve justamente atender às medidas, ao limite da capacidade de
cada pessoa. Ademais, esse trabalho tem que ser remunerado em pelo menos 75%
do salário mínimo — ou três quartos; como queiram —, de acordo com a nossa Lei
de Execução Penal, e tem que ter um cunho ético e profissionalizante. Ou seja,
vamos impor a ele um trabalho, mas com o intuito de fazer com que ele adquira o
hábito de trabalhar, de modo que, quando chegar lá fora, ele tenha uma
possibilidade maior de ser inserido no meio social.
Temos também alguns programas ressocializadores, e podemos citar como
exemplo um convênio firmado entre a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso e
a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que nos cede, em média,
60 professores da Secretaria de Educação, os quais vêm, de forma "mestral", fazer
essa capacitação do preso na área da educação com cursos desde a alfabetização
até o pré-vestibular, o preparo para o ingresso em uma faculdade, no terceiro grau.
Contamos ainda com uma outra parceria com a Universidade de Brasília —
UnB, que, nos períodos de seus vestibulares vai dentro do sistema penitenciário
aplicar as provas. Àquele que consegue passar no vestibular, tendo alcançado o
elemento objetivo e subjetivo, é concedido o direito de estudar lá fora, e ele volta
simplesmente para dormir.
É interessante também que, quando eles chegam ao CPP, estão trabalhando
durante o dia e estudando à noite. O trabalho vai simplesmente ser remunerado; nós
iremos agenciar esses presos, como já foi falado, através de convênio com
empresas e entidades públicas ou privadas; e recebemos uma taxa administrativa
que vem para a FUNAP. O que se faz com essa taxa administrativa? Nós a
utilizamos para profissionalizar as pessoas presas que ingressam no sistema sem
nenhuma profissão, dando a elas a remuneração devida, como determina a lei.
A partir do momento em que estamos dando cursos ao preso e impondo-lhe o
trabalho e ele progride de regime, conseguimos agenciá-lo. Nós vamos, então,
adquirir essa porcentagem dele. Mas, nesse momento, o que se está fazendo? Ele,
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que foi ajudado por aquele que está saindo, agora está ajudando outro, porque o
Estado, o Governo, não nos oferece verbas para esse fim. Então, a FUNAP tem
essa possibilidade de ajudar, de capacitar o próprio preso com esse fim.
Para finalizar, tínhamos até há pouco tempo — e considero o seu fim um
retrocesso —, com a própria Universidade Católica, uma parceria conosco, em razão
da qual iria fazer as provas do seu vestibular dentro dos estabelecimentos prisionais.
Temos, ainda hoje, cento e poucos presos que estudam. Mas, às vezes, a
sociedade, em razão desse resquício de vingança privada, acredita que não está
certo aquela pessoa que cometeu um crime ter o direito de fazer uma faculdade de
graça, enquanto ela, que não praticou nenhum crime, tem que pagar caro para
estudar. O problema é que, neste momento, nós temos justamente que preparar
essa pessoa para voltar para o meio social, a fim de fazer com que ela venha a se
inserir na sociedade e ficar ao lado dessas pessoas que vão viver normalmente.
Assim, conseqüentemente, vamos diminuir o índice de criminalidade.
Falando sobre reincidência, no Brasil geralmente se fala de 50% a 70% de
reincidência, enquanto que, no Distrito Federal, fala-se em termos de 20%, 30%.
Entre aquelas pessoas presas que são inseridas dentro desse trabalho da FUNAP
fala-se em termos de 1% a 2% de reincidência. Então, essa é uma demonstração de
que há solução. O necessário é que haja investimento para esse fim e que se faça
isso com segurança.
Quero fechar com uma frase que Divonsir Taborda Mafra disse quando
assumiu a Coordenação do Sistema Penitenciário do Paraná. Gostaria que todos
lessem, para finalizar: “A pena restritiva de liberdade imposta pela Justiça tem como
finalidade precípua a reabilitação social do condenado. Não acreditar na
ressocialização é negar que o homem seja um ser racional, é negar que a sociedade
seja capaz de perdoar.”
Muito obrigado e me desculpem por ter extrapolado o tempo. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) - Insisto no respeito ao tempo
porque ele é limitado, e algumas perguntas podem ser prejudicadas, caso os
expositores ultrapassem o tempo definido para o painel.
Concedo a palavra ao Sr. Mauro Bittencourt, Diretor do Departamento de
Reintegração Social Penitenciária do Estado de São Paulo.
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O SR. MAURO BITTENCOURT - Exmo. Sr. Deputado Luiz Couto, peço
licença para, em seu nome, cumprimentar os membros da Mesa e desejar a todos
uma boa tarde.
Para falar de experiências que estão dando certo fomos convidados, através
da Secretaria de Administração Penitenciária, e eu gostaria de apresentar, em
poucas palavras, tendo em vista que o nosso tempo é curto, o Departamento de
Reintegração Social Penitenciário.
Hoje, dentro do Departamento de Reintegração Social, temos 3 grandes focos
de atuação dentro do sistema prisional, sendo eles um foco com os trabalhos dos
técnicos dentro das unidades prisionais. A despeito do que já foi dito aqui hoje, são
cerca de 600 técnicos, entre assistentes sociais e psicólogos, trabalhando na ponta,
no atendimento, tirando desse número aqueles que estão designados para cargos
de direção, tendo em vista que duas das diretorias, dentro das novas estruturas de
unidades prisionais, são exclusivas de cargos técnicos.
Trabalhamos também as penas alternativas, por meio das Centrais de Penas
e Medidas Alternativas que temos na Secretaria — e nessa vou alongar-me um
pouco mais. Trabalhos, ainda, as Centrais de Atendimento ao Egresso, pela qual
quero começar a falar.
Mostraremos os eslaides.
(Segue-se exibição de imagens.)
Esta é a missão do Departamento de Reintegração Social Penitenciário.
Esta é a estrutura que temos hoje: Centro de Penas e Medidas Alternativas;
Centro de Atendimento ao Egresso.
O Centro de Atendimento ao Egresso está dividido em 5 núcleos regionais,
respeitando a divisão existente na Secretaria dos Estabelecimentos Prisionais,
divididos em coordenadorias. Temos, hoje, no Estado de São Paulo, 5
coordenadorias, com as quais buscamos a proximidade, tendo em vista que o
trabalho com o egresso deve ser ligado ao que se começa a fazer com o préegresso dentro das unidades prisionais. Cada núcleo regional comanda uma certa
quantidade de Centrais de Egressos.
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As Centrais de Atendimento ao Egresso são espaços onde o ex-detento do
sistema prisional recebe atendimento psicológico e jurídico, qualificação profissional,
além da facilidade para recolocação no mercado de trabalho.
O que vêm a ser essas centrais? São equipes compostas, geralmente, de um
técnico, assistente social ou psicólogo, além estagiários na área de Direito, Serviço
Social, Psicologia e estagiário de nível médio, que vão recepcionar essas pessoas
quando elas estiverem saindo do sistema prisional.
Hoje temos 10 centrais em funcionamento nessas cidades. Algumas dessas
centrais são frutos de parcerias que estabelecemos com a FUNAP. Elas funcionam
dentro das regionais da FUNAP ou em parceria, na administração do local, com a
FUNAP.
Aí estão as principais atividades. Quando a pessoa sai — a busca, até então,
é espontânea dentro das Centrais de Atendimento ao Egresso —, ela passa por
essa equipe, que vai fazer um atendimento inicial. Aí é feita uma entrevista, que
chamamos de entrevista psicossocial. Nesta entrevista, levantamos também as
demandas iniciais daquelas pessoas, a fim de descobrir quais são as principais
necessidades delas naquele momento em que estão saindo do sistema prisional.
Buscamos, então, prover essas demandas.
Primeiramente, o escopo dessas centrais é buscar a formação de rede. Por
meio dessas demandas, buscamos formar uma rede social de apoio para que
possamos, a partir daí, encaminhar essas pessoas, tentando incluí-las na rede
social, para que tenham também um atendimento de cidadãos que voltaram a ser e
são e não só de egressos do sistema prisional, que já vêm com aquele carimbo,
taxados nesse sentido.
Buscamos também providências para retirada de documentos pessoais.
Temos uma grande dificuldade com a retirada de CPF e RG. Muitas dessas pessoas
sequer possuíam esses documentos quando foram presas.
Para a capacitação profissional estamos buscando algumas parcerias, alguns
projetos, não só com a FUNAP, mas também com o SENAI e o CIEE, o que vou
explicitar mais à frente, para capacitar, nas regionais da FUNAP, nas Centrais de
Atendimento ao Egresso e nas unidades prisionais, essas pessoas em diversos
cursos.
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Há também encaminhamentos de demandas específicas. Temos parcerias
específicas concernentes à drogadição; parcerias específicas para recolocação no
mercado de trabalho, com órgãos que fazem a requalificação dessas pessoas e que
possam inseri-las no mercado. Temos também, em algumas dessas centrais, a
formação de cooperativas para que essas pessoas possam organizar-se e prestar
algum serviço remunerado e receber por ele e também recolocar-se na sociedade.
Temos aí alguns números dos atendimentos que fizemos em 2005, 2006 e
2007. Notem que houve grande aumento desses números em 2007, principalmente
pelo lançamento do Guia do Egresso, que mostrarei um pouco à frente.
Falar em números é complicado. O Estado de São Paulo representa cerca de
40% da população prisional deste País. Falar em números é complicado porque no
Estado de São Paulo, quando falamos de sistema prisional, de prisões, temos de
informar que entram cerca de 3 mil e poucas pessoas por mês e temos um déficit de
quase mil vagas por mês. Se fôssemos suprir a demanda, teríamos que construir
uma unidade prisional por mês, com capacidade média de 900 pessoas — esse é o
déficit de vagas que temos todos os meses.
Nessas Centrais de Atendimento ao Egresso também atendemos familiares
de presos, buscando sempre atender àquelas demandas que já foram especificadas.
Trago o número de atendimentos não só iniciais, mas como prosseguimento e o
totalizado das famílias durante os anos de 2005, 2006 e 2007.
Essas as principais ações que a Central realizou neste ano: obtenção de
documentos; documentos jurídicos, principalmente a baixa na captura; benefícios
sociais; direitos trabalhistas; rede social de apoio; encaminhamento para as redes
que formamos; inclusão em programas sociais dos Municípios, do Estado ou
Federal; participações em projetos de reintegração que acorrem muitas vezes na
Central de Atendimento ao Egresso.
Esses são alguns do projetos em desenvolvimento nas centrais. Temos em
São Paulo uma parceria com o Instituto Lygia Jardim para capacitação de 120
egressos. Esse é um ciclo que se fecha em cerca de 3, 4 meses. E continuamos os
encaminhamentos com outros egressos nesse número. Há, também, parcerias com
o Instituto Dom Bosco e, dentro das centrais espalhadas no interior, há outras
parcerias.
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Temos um projeto, junto com a FUNAP, em parceria com o SENAI. Há 400
presos do regime semi-aberto, pré-egressos e alguns egressos, estão sendo
capacitados em cursos de formação na área de construção civil.
A proposta inovadora desse projeto é que esses 400 presos sairão
empregados. E isso é resultado de uma parceria feita entre a FUNAP, o SENAI e o
Departamento de Reintegração Social. O SENAI se comprometeu — e a proposta
veio deles — em empregar essas 400 pessoas.
Outro projeto que estamos propondo ao DEPEN — já está em fase avançada
de tratativas — é uma parceria com o SENAI para capacitar 3,4 mil presos, não só
do regime fechado, mas do semi-aberto e também os atendidos pelas Centrais de
Atendimento ao Egresso.
Esse projeto capacita em 16 cursos diferentes, conforme explicitado. Dessas
3,4 mil vagas, 1,4 mil serão oferecidas, dentro das unidades femininas, a mulheres.
Esse número representa cerca de um quarto da população feminina do Estado de
São Paulo. São cursos de duração média de 100 horas e serão oferecidos em quase
todas essas unidades que temos.
Outro projeto, que segue a linha do Protocolo de Intenções assinado pelo
Departamento Penitenciário não só com o SENAI, mas com o CIEE, visa à criação
de 500 vagas nos cursos do CIEE. Dessa forma, vamos capacitar só egressos e
funcionários. Nesse curso, destinaremos 200 vagas para funcionários do sistema
prisional.
Esse é um projeto voltado para diretores de reintegração social, justamente
para buscar o link da preparação para a liberdade dentro das unidades prisionais
com o trabalho desenvolvido na Central de Atendimento ao Egresso.
Com o projeto, vamos capacitar todos os técnicos das Centrais de
Atendimento ao Egresso, nas de Penas Alternativas e alguns no sistema prisional
para prover aquela medida terapêutica da nova lei de tóxicos, do art. 28.
(Segue-se exibição de imagens.)
Temos aqui o Guia do Egresso, chamado Dicas, lançado em parceria com a
FUNAPE e o Departamento de Reintegração Social, idéia de um ex-preso,
atualmente escritor.
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Esse guia traz dicas de endereços e lugares onde essas pessoas podem
receber apoio ao sair das unidades prisionais. Todos os presos que estão saindo
hoje do sistema prisional de São Paulo saem com esse guia que tem endereço de
onde dormir e comer, de onde tomar providências para retirar seus documentos, de
onde buscar trabalho, esporte, lazer, de onde buscar providências para quebra de
preconceito, um caderno especial só com dicas e endereços voltados ao público
feminino. E já começamos a tratar no guia de recortes do gênero feminino.
Como disse, hoje todos os presos saem com essa publicação em mão. Muitos
deles, além de saírem com essa publicação, saem com um trabalho feito pela
FUNAPE no setor de educação, de conversa sobre o guia, de instrução como utilizálo, uma preparação para que o preso faça melhor uso dessa publicação.
Vemos aqui as novas centrais que estamos implementando. Temos a
semelhança das Centrais de Atendimento ao Egresso, das Centrais de Penas e
Medidas Alternativas que fazem todo o trabalho de monitoramento, fiscalização e
acompanhamento das penas alternativas, em especial as penas de prestação de
serviço à comunidade.
Vou apenas mostrar os gráficos e encerrar minha apresentação.
(Segue-se exibição de imagens.)
Temos hoje 29 Centrais de Penas e Medidas Alternativas. Acompanhamos
quase 9 mil pessoas; 27 mil já passaram por este programa. Estão aí os dados
anuais de cadastramento, dados de acompanhamento.
Temos hoje em São Paulo a única central — creio eu — para o público
feminino, especializada no atendimento da mulher. E ela já está com 323 casos em
acompanhamento, uma parceria com o Ministério da Justiça, com o DEPEN, que
possibilitou a montagem dessa central, e uma parceria com a Comissão Municipal
de Direitos Humanos da capital paulista.
Temos aqui o custo feito até o final do ano passado. Estamos fazendo o deste
ano. Em dezembro do ano passado, fechamos o custo de cada prestador em R$
13,87. Se considerarmos apenas a cidade de São Paulo, que tem o maior número
de casos em acompanhamento, R$ 7,00 por mês.
Vemos aqui os contatos do departamento.
É uma pena termos pouco tempo para falar.
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Enfim, são essas as duas iniciativas que o Departamento de Reintegração
Social vem realizando em São Paulo, por intermédio da Secretaria de Administração
Penitenciária; duas iniciativas que vêm dando resultado. Só de Centrais de
Egressos, pretendemos chegar em meados do ano que vem com pelo menos 20,
25. Queremos ainda aumentar essas 29 Centrais de Penas e Medidas Alternativas
para pelo menos 50.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) - Temos duas perguntas sobre
saúde dirigidas à Sra. Maria Cristina Fernandes Ferreira, do Ministério da Saúde, e
uma reflexão da Sra. Janilse Rodrigues Coutinho.
Ela diz que, na revista Nova Escola, José Carlos Menezes escreve sobre a
educação e a violência entre os jovens. E reflete dizendo que a sociedade está
preocupada em se defender dos jovens quando, na realidade, devíamos, sim,
defendê-los. São pessoas que necessitam de proteção, educação e amor. Ela
chama a atenção não para a construção de uma guerra, mas fazer campanha em
favor da paz. Trata-se de uma reflexão, não de uma pergunta.
Agradecemos a S.Sa.
A outra pergunta não foi dirigida a ninguém e acho que servirá para o próximo
painel. “Como alfabetizar reeducando com unidade prisional interditada?” Ou seja,
reeduca? É uma reflexão que talvez seja para a próxima mesa, que tratará do tema,
ou alguém pode fazer um comentário sobre o assunto.
São 2 perguntas dirigidas à Dra. Maria Cristina Fernandes Ferreira, que pode
respondê-las.
A SRA. MARIA CRISTINA FERNANDES - A primeira pergunta feita foi sobre
um Diretor de Saúde de São Paulo. A pergunta: “O plano estadual para o sistema
prisional de São Paulo foi copiado do plano nacional, mas no Estado de São Paulo
ele é inexistente para o agente penitenciário. Precisamos que a cada 6 meses o
agente seja avaliado física, mental e psicologicamente, que seja tratado com
dignidade para executar o serviço de qualidade ao sentenciado.”
Na verdade, São Paulo não copiou o plano nacional. O Plano Nacional de
Saúde conta com a adesão do Estado de São Paulo, das unidades federadas dos
Estados e Municípios. Toda a política do Sistema Único de Saúde em vigor neste
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País necessariamente foi construída com as 3 esferas gestoras: Governos Federal,
Estaduais e Municipais.
O Ministério da Saúde repassa um recurso mensal às 66 equipes de saúde
que atuam no sistema penitenciário. Para fazer atenção básica, repassamos um
recurso mensal de 388.800 reais; além disso, a farmácia básica, e transferimos
direto ao Governo do Estado recursos financeiros para média e alta complexidade
também.
Esse plano prevê o atendimento só da pessoa privada de liberdade, único
segmento populacional deste País que tem cerceado o seu direito de ir e vir. E
sabemos que, quando ele precisa de um serviço de saúde e de uma escolta, é muito
difícil. Às vezes, marcamos um exame na rede, um exame especializado que tem
grande demanda, e não há nem transporte nem escolta policial naquele momento.
Obviamente, todas as ações de imunização e de prevenção envolvem os servidores
prisionais. Se um servidor prisional teve uma intercorrência de saúde, pode ser
atendido por essa equipe. O atendimento para o agente penitenciário, o servidor
prisional, é na rede SUS, o mesmo atendimento para todos nós que não estamos
privados de liberdade. Só para mostrar que é uma parceria Governo Federal,
Estadual e Municipal.
A próxima pergunta: “Já se pensou em adequar as equipes de saúde em sua
formação de acordo com a realidade do Brasil, levando-se em conta os vários
Brasis, onde nem a população não privada de liberdade tem acesso a assistentes
sociais e psicólogos?” Por uma decisão do Conselho Nacional de Saúde, do
Conselho de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde do País, hoje não se
admite no Sistema Único de Saúde fazer atenção básica com uma equipe que não
tenha no mínimo médico, enfermeiro, odontólogo, auxiliar de consultório dentário e
de enfermagem. Essa é a equipe mínima para atenção básica.
Dada a singularidade das unidades prisionais e o fato de que assistentes
sociais e psicólogos fazem parte do quadro das Secretarias de Estado de Justiça, de
Defesa Social e de Administração Penitenciária, esses profissionais compõem as
equipes.
Pela experiência em âmbito nacional de ter feito debate nas 27 unidades
federadas, de conhecer 220 unidades prisionais do País — sei que ainda são
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poucas, perto do número de unidades de regime fechado —, digo-lhe, com toda a
segurança, e por meio das discussões sempre muito próximas com Secretários de
Estado de Justiça e da Saúde, que a principal dificuldade é a precarização do
vínculo de contrato desses profissionais de saúde junto às Secretarias de Justiça.
Há inexistência de um plano de cargos e salários — também aí se incluem os
servidores prisionais que fazem trabalhos heróicos nos presídios. Então, a maior
dificuldade é a precarização do vínculo de trabalho. Não é possível constituir uma
equipe de saúde para atuar em presídio onde a complexidade é imensa, oferecendo
para um profissional de nível superior um salário de 350 reais, como eu já vi ocorrer
em algumas Unidades da Federação.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Quero agradecer, em nome
desta Comissão, a participação dos palestrantes e dos debatedores deste painel,
que muito nos honraram com suas presenças e trouxeram ricas contribuições para
este seminário. Muito obrigado a todos.
Convido a Deputada Marina Maggessi, do Rio de Janeiro, para assumir a
Presidência dos trabalhos da Mesa e para compô-la para o próximo painel.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTEA (Deputada Marina Maggessi) - Gostaria de chamar,
para compor a Mesa do nosso próximo painel, A Busca pela Ressocialização,
reconhecendo Parceiros e Atividades Desenvolvidas, o Sr. Timothy Ireland,
representante da UNESCO no Brasil, especialista em educação de jovens e adultos
(Palmas); o Sr. Alberto Borges de Araújo, Gerente-Executivo da Unidade de
Educação Profissional do Departamento Nacional do SENAI (Palmas); o Sr. Cláudio
Scwaderer, Gerente-Regional da Fábrica Hering e Supervisor do Programa de
Ocupação Laboral de Detentos realizado pela empresa no Centro de Integração de
Anápolis, Goiânia (Palmas); a Sra. Ana Cláudia Lins Oliveira, Diretora da Fábrica
Esperança, de Belém do Pará, Projeto de Capacitação e Qualificação de Egressos
(Palmas); o Sr. Pedro Monteiro Torres, Presidente da ONG Moradia e Cidadania,
constituída por funcionários da Caixa Econômica Federal, parceria da Unidade
Federal de Goiás no Projeto Vaga-Lume, de alfabetização de jovens e adultos
(Palmas); e a Sra. Zuleika de Medeiros, ex-Professora do Departamento de Artes da
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Universidade de Brasília e proprietária da empresa Papel da Terra, parceira no
Programa Cidadania em Cadeia para o Direito do Futuro, do presídio masculino de
Florianópolis (Palmas).
Em primeiro lugar, quero pedir desculpas a todos os que estão aqui e a todos
que já palestraram pelo nosso atraso. Não foi nossa vontade. Vários vôos
atrasaram, as pessoas se alongaram nos seus discursos. Todos são muito bemvindos e são muito importantes para o tema.
Em segundo lugar, quero agradecer às assessoras da Comissão de
Segurança Pública, que estão se esmerando demais para que este seminário
transcorra bem, como está ocorrendo.
Gostaria de pedir aos senhores palestrantes que respeitassem, por favor, o
tempo de 10 minutos, porque somos 6. Para o próximo painel, já há pessoas com o
vôo marcado para às 18h30.
Gostaria de pedir também aos senhores que não utilizem data show e que
resumam os seus assuntos de forma mais pessoal. Enfim, vamos respeitá-los na
escolha do trabalho que trouxeram. É óbvio que quem fica para o final é prejudicado.
Portanto, quero contar com a colaboração de todos.
Passo a palavra ao nosso primeiro palestrante, o Sr. Timothy Ireland.
O SR. THIMOTHY IRELAND - Boa tarde a todos e a todas.
Quero cumprimentar a Mesa na pessoa da Deputada Marina Maggessi e
agradecer o convite feito à UNESCO para participar desta Mesa sobre a busca pela
ressocialização, conhecendo parceiros e atividades desenvolvidas.
Os debates em torno da questão da ressocialização de presos, presas,
egressos e egressas tem-se concentrado no binômio de educação e trabalho. Como
representante da UNESCO, eu pretendo me concentrar na questão da educação,
embora reconheça que, no caso da educação prisional, há uma necessidade
urgente de buscar a integração entre a elevação de escolaridade e a formação
profissional, seja inicial, seja continuada.
Eu queria apresentar 3 ou 4 pontos muito rapidamente. Primeiro, inserir a
temática da ressocialização em uma temática maior do que o direito de todas as
pessoas à aprendizagem e à educação ao longo da vida. Estamos falando sobre
jovens e adultos. Então, a temática de ressocialização se insere em uma temática
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maior, que é o direito dos jovens e adultos à educação em qualquer momento de
suas vidas.
O segundo ponto seria o tratamento atual que a UNESCO está dando,
internacionalmente, à questão da educação prisional. Terceiro, apresentarei alguns
dados, um perfil muito rápido do contexto brasileiro em termos de educação
prisional, para se poder entender melhor o desafio que representa e, por último, uma
parceria que vem sendo desenvolvida entre a UNESCO, o MEC e o Ministério da
Justiça, desde 2005.
Acho que não é novidade para ninguém que a questão do direito de educação
para todos foi afirmada na Declaração Universal de Direitos Humanos, em 1948, e
vem sendo repetida em várias convenções e declarações ao longo dos últimos 60
anos — a Convenção Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, as
regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos.
Queria destacar especialmente a Declaração de Hamburgo, a V Conferência
Internacional sobre Educação de Adultos, em 1997, que tem uma parte específica
sobre a aprendizagem para todos os adultos, os direitos e aspirações dos diferentes
grupos e faz uma referência à questão da educação prisional, reconhecendo que o
preso e a presa têm direito à educação. Mesmo privados de sua liberdade, não se
perde o direito à educação.
São 3 questões que levanto. Os sistemas deveriam informar os presos sobre
as oportunidades de ensino e de formação existentes em diversos níveis,
permitindo-lhes o acesso a esses sistemas e a essas oportunidades; a elaboração e
“pôr em massa” nas prisões de amplos programas de ensino com a participação dos
detentos, a fim de responder às necessidades e aspirações em matéria de
educação; por último, a facilitação das ações de NGOs, de ONGs, de professores e
outros agentes educativos nas prisões.
Também o Programa Educação para Todos, ao longo da vida, foi reafirmado
e várias metas estabelecidas em Jomtien em 90, repetidas e redimensionadas em
Dakar em 2000, e constam como metas importantes do Programa A Década das
Nações Unidas para a Alfabetização, que começou em 2003 e termina em 2012, e
terminou tendo uma influência bastante importante sobre os rumos da política
brasileira de alfabetização.
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Qual a importância da temática para a UNESCO internacionalmente? Como
tem sido discutida? Como todos aqui têm colocado, a questão da educação prisional
é uma questão sempre marginal. A educação de jovens e adultos já é considerada
uma questão bastante periférica para os nossos interesses educacionais. A questão
de educação para presidiários é ainda mais marginal. Mas a UNESCO tem incluído
a questão de educacional prisional na temática nas ações prioritárias para o próximo
biênio.
Também em 2008 a Organização vai realizar a Primeira Conferência
Internacional sobre Educação em Prisões, CIEP, em Bruxelas, em outubro de 2008.
As conferências são sempre importantes no sentido de, de um lado, dar visibilidade
internacional à temática, permitir a criação de cooperações entre países, permitir
troca de experiências, de experiências nacionais que são bem sucedidas, e o
aprofundamento dos debates mais teóricos e mais pedagógicos sobre questões
específicas da educação prisional.
Essa conferencia vai ser precedida por conferências regionais. A Conferência
Latino-americana vai ser realizada no Brasil em fevereiro de 2008. E tudo isso
dentro da família UNESCO está sendo coordenado pelo Instituto da UNESCO para
a educação ao longo da vida em Hamburgo, onde se criou, faz 3 ou 4 anos, o
Observatório Internacional de Educação nas Prisões.
Nosso contexto específico é qual o desafio quando falamos da questão da
socialização e contribuição da educação de jovens e adultos para a ressocialização
do preso. Primeiro, como todos nós sabemos, a população prisional não pára de
crescer; de 89 para 99, dobrou. Atualmente, são mais de mil estabelecimentos
penais, com uma população de mais de 400 mil presos, mulheres e homens. A
população prisional é majoritariamente jovem, pobre, não-branca e pouco
escolarizada. Do total, 95% são pobres; 96% são homens; 60% estão na faixa de 18
a 30 anos; 70% não concluíram o ensino fundamental; em torno de 11% são
pessoas que não sabem ler e escrever. Infelizmente, somente 18% dessa população
está envolvida em atividades educacionais, enquanto 26% participam de alguma
forma de atividade laborativa. Infelizmente, há uma concorrência desleal em muitos
presídios entre trabalho e educação: trabalho pago, com remissão, e educação não-
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paga, sem remissão. Agora, temos a perspectiva da nova lei de remissão do estudo
que, esperamos, seja aprovada o mais rapidamente no Congresso.
Por último, o que a UNESCO vem fazendo no Brasil. Criamos, a partir de
2005, uma parceria, como eu disse, com a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade — SECAD, do Ministério da Educação, com o DEPEN,
do Ministério da Justiça. Isso contou, no início, com recursos do Governo japonês,
geridos pela UNESCO e foram direcionados inicialmente para a alfabetização de
jovens e adultos, projetos de leitura em geral. Mas foram redirecionados a essa área
específica.
A base conceitual do projeto é ver e entender a educação como direito
subjetivo, como fator de transformação pessoal e de participação da cidadania,
como fator de justiça social e de ofertar uma educação que possa contribuir para a
restauração da auto-estima e para a reintegração posterior do indivíduo à sociedade.
Ademais, acreditar que a educação tem a capacidade de potencializar a
reintegração, a ressocialização do preso após cumprir a sua pena.
Esse projeto vem sendo desenvolvido em torno de 3 eixos principais: gestão,
formação e aspectos pedagógicos, com o objetivo de buscar fortalecer e ampliar os
sistemas estaduais de educação prisional, na maioria bastante fragmentados e
vulneráveis.
O primeiro eixo é a gestão. A gestão se faz bastante necessária, uma vez que
a gestão da educação prisional cabe normalmente a 2 secretarias e a 2 Ministérios.
O segundo eixo é a formação do agente e do educador. Educar no presídio
não é a mesma coisa que educar numa sala de aula, numa escola municipal. Então,
há de se ter específica formação para o educador que atua nesse ambiente.
E, o terceiro eixo, é o aspecto pedagógico. Como lidar com uma população
em condições de vida muito diferente das pessoas que estão em condições livres e
não estão privadas de sua liberdade?
O projeto vem buscando fortalecer esses 3 elementos. Até 2003, estiveram
envolvidos 12 Estados, realizaram-se 5 seminários regionais e 1 seminário nacional,
em que os resultados foram publicados no livro Educando para a Liberdade, cujo
nome é o mesmo do projeto, que inclui as diretrizes discutidas ao longo dos
seminários regionais e aprovados no seminário nacional. São diretrizes que seguem
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esses 3 eixos e formam uma base para discussão muito mais aprofundada e
detalhada dos sistemas estaduais de educação prisional.
A partir de 2007, como disse a Arieny, o projeto continuará a estimular os 3
seminários regionais e mais 1 seminário nacional que levará propostas para a
conferência regional da UNESCO em 2008 e, esperamos, para a conferência
internacional em Bruxelas, a ser realizada em outubro.
Com isso, acredito que o papel de uma agência, como a UNESCO, que busca
facilitar e aprofundar a cooperação, é o de facilitar a construção de novos pactos
entre Estado e sociedade. Como nesse caso, em que a UNESCO foi instrumental,
tanto na relação entre os 2 Ministérios quanto na relação com os Estados.
Então, eu acho que é um excelente exemplo de parceria nesse campo, que
tem tudo para crescer e se fortalecer ao longo do próximo ano.
Obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTEA (Deputada Marina Maggessi) - Muito obrigada, Sr.
Timothy, por ter observado o tempo.
Passo a palavra agora ao Sr. Alberto Borges de Araújo, Gerente-Executivo da
Unidade de Educação Profissional, do Departamento Nacional do SENAI.
O SR. ALBERTO BORGES DE ARAÚJO - Muito boa tarde a todos.
Cumprimentamos a Deputada Marina Maggessi, a quem agradecemos a
oportunidade de o SENAI estar aqui para apresentar suas parcerias com as
instituições, os órgãos do Poder Público, responsáveis pelo sistema prisional no
País.
O SENAI, como os senhores sabem, é uma instituição sexagenária; existe no
País desde 1942, com o objetivo principal de atender à demanda de formação
profissional para a indústria, a formação profissional que se faz hoje, ao longo da
vida, como há pouco mencionado, como um direito de todas as pessoas. E
considerando um direito de todas as pessoas, o SENAI hoje se volta a grupos, a
populações anteriormente impedidas de participarem da atividade produtiva por não
poderem receber a necessária qualificação.
Por exemplo, nos últimos 3 anos, vimos realizando grande ação no País para
a inclusão de pessoas deficientes. E, em 3 anos, qualificamos mais de 30 mil
pessoas deficientes. Nós, hoje, estamos sistematizando as ações também para
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atender às pessoas em processo de cumprimento de pena nas prisões em todo o
Brasil. Realizamos ações em todos os Estados brasileiros.
Nesta tarde, todos os senhores e senhoras aqui presentes ouviram do
Secretário de Justiça de Goiás as informações sobre o trabalho feito naquele
Estado. Ouvimos do Dr. Mauro Bittencourt as informações do que se realiza no
Estado de São Paulo, onde só num projeto, 3.400 presos estão sendo qualificados
pelo SENAI, Departamento Regional de São Paulo.
A Dra. Arieny, responsável e coordenadora no Ministério da Justiça, falou das
ações que realizamos em parceria. Essas ações em curso com o Ministério da
Justiça se voltam primeiramente para os presídios de segurança máxima.
Inicialmente fomos demandados nestes últimos meses para atender aos presídios
de segurança máxima e hoje estamos capacitando agentes penitenciários para que
sejam os mediadores das ações de educação profissional dentro desses presídios,
pelas dificuldades existentes para o contato dos nossos docentes com aqueles
pessoas que lá estão.
Portanto, estamos, num primeiro passo, capacitando agentes para que eles
atuem como mediadores da formação profissional dentro dos presídios, e, nos
próximos dias, daremos início, com a participação desses agentes, à qualificação
dos presos no ambiente em que estão. Isso está se dando nos presídios de
segurança máxima, mas não é só aí. Há vários anos nós temos participado da
atividade, junto a algumas secretarias de Estado que realizam as ações ou
pretendem realizar ações de ressocialização. Enquanto atuava no Distrito Federal,
por exemplo, o Dr. Angelo, que aqui esteve até poucos minutos, pôde liderar uma
ação em parceria com o SENAI, para capacitar e qualificar as pessoas presas do
Distrito Federal.
Exemplos aqui foram dados de Estados onde isso se faz. No Estado da
Deputada Marina Maggessi estamos num processo de atenção especial inclusive
para adolescentes, jovens cumprindo medidas socioeducativas. Lá na Ilha do
Governador, no Complexo de Bangu, inicia-se um programa na próxima semana,
com várias turmas voltadas para a capacitação nas áreas automotiva e
eletroeletrônica, possibilitando aos jovens que reingressarem na vida social essa
qualificação.
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Ao longo de 65 anos, a instituição formou cerca de 40 milhões de pessoas
para exercerem uma atividade produtiva, mas não estamos apenas atuando com
relação àqueles profissionais que a indústria requer, àquelas pessoas que estão
disponíveis, com liberdade; voltamos também a atenção a esses grupos
anteriormente excluídos.
Então, é com alegria que a instituição se apresenta neste momento,
convidada que foi pelos promotores deste evento, para informar que em toda a sua
rede, que é constituída por 707 unidades em todo o País, nos 27 Estados da
Federação, com atendimento a mais de 2 milhões de brasileiros por ano, estão
também as pessoas presas.
Temos algumas dificuldades de atendimento a essa população. As atividades
merecem um preparo especial e estamos desenvolvendo ações e aprendendo a
cada dia a fazer isso melhor. E nos dispomos a estabelecer parcerias numa rede
que temos hoje de educação à distância em que os participantes podem realizar os
cursos a qualquer hora do dia ou da noite. Onde quer que estejam, programas de
educação a distância podem ser disponibilizados.
Há pouco, eu mencionava o pronunciamento do Secretário do Estado de
Goiás com relação à parceria com o nosso departamento regional do SENAI em
Goiás e posso anunciar que, nos demais Estados, os departamentos regionais do
SENAI podem ser procurados para o estabelecimento de parcerias porque esse é o
interesse da instituição.
Estamos interessados nisso, com algumas experiências nessa área, tendo,
como os senhores ouviram dos que me antecederam, as informações sobre o
atendimento que faz e, em âmbito nacional, o Ministério da Justiça tem contado com
o Departamento Nacional do SENAI para coordenar ações que podem se estender a
todos os Estados.
A assessoria do Sr. Ministro da Justiça tem sempre encontrado no SENAI
essa disposição de estabelecer parcerias e fazer aquilo que a instituição faz há 65
anos, que é capacitar pessoas, prepará-las para o mundo do trabalho, para a
atividade produtiva.
Informado que sou que meu tempo se esgotou, eu deixei de apresentar os
slides, atendendo à orientação da nossa Presidenta deste painel, agradeço, e
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estamos à disposição para encaminharmos os entendimentos e as parcerias que
forem desejadas pelos que estão aqui.
Obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTEA (Deputada Marina Magessi) – Muito obrigada por ter
respeitado o tempo. Depois eu preciso conversar com o senhor sobre o Rio de
Janeiro.
Peço ao pessoal que está no plenário que por favor não se retire, porque
vocês vão perder o último painel, que eu considero extremamente importante; prova
disso é que foi o painel que o Presidente desta Comissão escolheu para presidir.
Não conheço o trabalho dos outros, mas conheço o trabalho do Pastor Marcos
Pereira, que está aqui, do Rio de Janeiro. E vocês, se puderem, por favor, fiquem
para conhecer um dos trabalhos mais impressionantes, polêmicos, mas que eu
assisti de perto, Policial que sou, e dirigi uma unidade carcerária, a Polinter, no Rio
de Janeiro, e vi o resultado do trabalho dele numa carceragem que abrigava 1.800
homens com 400 vagas.
Passo a palavra ao Sr. Cláudio Scwareder, Gerente Regional da fábrica
Heringer.
O SR. CLÁUDIO SCWAREDER - Boa tarde senhores e senhoras, Deputada
Marina, eu prometo que em 10 minutos concluo meus trabalhos.
Na verdade, trouxemos um vídeo que gostaríamos muito que fosse
apresentado, são 7 minutos e, depois, mais 2 minutos de fala, somando 9 minutos.
(Exibição de vídeo.)
O SR. CLÁUDIO SCWAREDER - Senhores, como tenho mais 2 minutos,
gostaria de dizer, primeiro, que essa parceria só foi possível graças às portas
abertas que encontramos na Secretaria de Justiça do Estado de Goiás, na pessoa
do Dr. Edemundo. Segundo, na verdade, os empresários costumam reclamar muito
da concorrência da China. Com esse trabalho, consegui descobrir que temos uma
grande China no Brasil, qual seja a mão-de-obra dos presídios, que é barata e não
tem os encargos trabalhistas.
O que precisamos fazer? Vou aproveitar este momento que me foi dado e,
com muita honra, estou aqui atendendo ao convite que recebi do Deputado João
Campos.
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Com certeza, aumenta cada vez mais o nosso compromisso com esse
trabalho. Mas acho que os governos, tanto estaduais como federais, teriam que
incentivar um tipo de trabalho como este.
A Hering tem 127 anos e veio na busca de incentivos fiscais. Mas outras
empresas que vierem ao Estado deveriam investir nos presídios, porque o retorno é
imediato.
Por fim, quero dizer que, para a continuidade desse projeto, comprem Hering.
Obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTEA (Deputada Marina Maggessi) - Parabéns! E ainda
vendeu o peixe. O senhor poderia ter mais 2 minutos, mas os cedeu ao Secretário
de Justiça e falou por duas vezes. (Risos.)
A próxima expositora é a Sra. Anna Cláudia Lins de Oliveira, diretora da
Fábrica Esperança, de Belém do Pará.
A SRA. ANNA CLÁUDIA LINS DE OLIVEIRA - Boa tarde a todos.
Saúdo a Mesa na pessoa da Deputada Marina.
Eu tinha um plano A, que era apresentar em datashow, mas fui impedida.
Então, fui para o plano B, que também seria apresentar o meu vídeo institucional,
mas tenho apenas 10 minutos e preciso falar algumas coisas. Escrevi, então, um
rascunho do que pretendo passar, para que todos entendam o que é a Fábrica
Esperança.
O Projeto Fábrica Esperança iniciou-se em meados de 2006 — portanto, há
menos de 2 anos —, no Norte, na cidade de Belém do Pará, em meio à Amazônia,
com todos os problemas peculiares daquela região.
Na verdade, o projeto surgiu de uma discussão, em 2001, realizada pela
Superintendência do Sistema Penal de Belém e é gestado por uma organização
social do qual sou diretora. Então, há um conselho de administração, uma
assembléia geral, enfim. E como são repassados os recursos? Por meio de um
contrato de gestão do Estado do Pará, que nos ajuda, pelo menos, a pagar os
nossos custos fixos.
É um projeto novo. Quando da sua concepção, não se fez uma análise de
risco, por exemplo, da especificidade do sujeito atendido. Trata-se de um pólo
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produtivo que trabalha com confecção de rouparia hospitalar e malharia — e
gostaria de ser concorrente à altura da Hering.
Devo dizer que também fabricamos bolas. Ouvi algumas críticas aqui em
relação à fabricação de bolas, mas a minha turma, quando soube que eu vinha ao
Congresso, pediu-me para fazer algo para alavancar a fabricação de bolas, porque
eles têm muito orgulho do que faz.
Como sou diretora do projeto há pouco tempo, entendo que não se utilizou,
da forma como foi implementado, uma metodologia estática, o que nos permite a
revisão de procedimentos.
Tenho uma diretoria comercial que me disse que a fabricação da bola não é
viável, pois a Penalty vende bolas por 22 reais, e o nosso custo é de 32 reais.
E aí eu fiquei pensando apenas na história da competitividade, porque somos
uma empresa que precisa gerar lucros, para que o projeto também gere alguma
renda para nós. Mas fiquei pensando nos presos, que também estão trabalhando,
querem criar cooperativas e têm orgulho do que faz — hoje, inclusive, contamos
com a ajuda de um mestre na fabricação de bolas, o Sr. Valdemir, egresso do
sistema penal.
Portanto, tenho uma tarefa, um desafio a enfrentar para manter a fabricação
das bolas. Não posso perder de vista, portanto, o desejo deles. A verdade é que
jogamos muitas coisas prontas e acabadas para as pessoas, mas também devemos
saber o que essas pessoas desejam.
Antes de entrarem na fábrica, há uma entrevista que nos dá mais ou menos
uma idéia da pretensão daqueles presos. São 3 áreas: a serigrafia, a fabricação de
bolas e confecção de rouparia hospitalar e uniformes.
Mais recentemente confeccionamos uniformes dos bombeiros. Soube que
uma pessoa de nome Brito é um ótimo confeccionador. Não sei se alguém aqui pode
confirmar isso. Só sei que fizemos um bom trabalho e estamos aí para buscar
mercado.
Mas não se trata apenas de mercado, pois é um projeto social e, portanto,
não podemos ser competitivos agora. Devemos, ainda, vencer obstáculos como as
faltas dos egressos, das pessoas atendidas, com o alto índice de usuários de drogas
lícitas e não lícitas, além da falta de cultura de trabalho com o fenômeno da prisão e
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do comportamento dos presos. Enfim, tudo isso gera baixa competitividade. Não
adianta dizermos que somos uma empresa competitiva.
O que fazemos para contrabalançar essas dificuldades? Investimos muito no
que chamamos de atendimento psicossocial, não só com psicólogos e assistentes
sociais, mas com pedagogos e educadores em arte. Também contamos com
técnicos em segurança do trabalho, para que eles possam entender que precisam
utilizar os EPIs. Então, tudo isso é um processo de reeducação para que eles
possam ali se ambientar, como se fosse uma empresa.
Quando eles saírem dali e forem para uma empresa, por exemplo, para a
Hering — que um dia pode ter uma fábrica em Belém, quem sabe —, já saberão
como

se

comportar,

ou

como

empreendedores,

em

cooperativas

e

em

associativismo.
Por conta dos riscos do projeto, digo que estamos muito novos, novinhos.
Depois da produção dos bombeiros, estou muito feliz, estou com pique. Eu os
escuto muito. Eles disseram: “Doutora, a gente não vai faltar, a gente vai fazer no
prazo”. Eles têm muito orgulho de fazer isso. Diferente um pouco, por exemplo, de
eles fazerem uniforme para os detentos. Há o sentimento deles também, porque
estão fazendo roupas para as pessoas que estão na prisão. Mas nossa missão é
essa.
Eles recebem salário, são regidos pela CLT, têm carteira assinada. Recebem
mais do que 1 salário mínimo, em torno de 400 reais. Temos todos os encargos
trabalhistas que os senhores pensarem, inclusive fomos auditados pela auditora da
DRT, recentemente. Disse a ela que estava me ajudando até. Sou advogada, sou da
área de Direitos Humanos. Disse a ela que gostaria que me ajudasse a colocar a
casa em ordem, porque é difícil realmente.
Por exemplo, a Hering tem a oportunidade de não ter encargos trabalhistas na
prisão. Como nós somos uma organização social, que trabalha com egressos e com
liberados em regime semi-aberto e também em liberdade condicional, trabalhamos
na legalidade. Ninguém ali faz trabalho escravo. É para fazer hora extra? Paga-se
hora extra. Então, tem tudo isso também.
Após 2 meses, o que é muito pouco, posso dizer que se trata de uma
iniciativa pioneira no Norte. Não existe, pelo menos na região, nenhuma iniciativa
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nesse sentido. Atualmente, atendemos 118 egressos e pessoas em regime de
liberdade condicional. Podemos dizer, com certeza, com dados concretos, que,
dessas pessoas que estão conosco há quase 2 anos, apenas 6% reincidiram no
crime. Isso, para nós, é o maior lucro social, porque entendemos que não se trata de
um projeto social apenas, mas também de um projeto de segurança pública. É o que
foi dito aqui o dia inteiro: “o preso está contido, mas, amanhã, poderá estar contigo”.
Então, é nesse sentido que trabalhamos.
Trabalhamos muito com a questão, entendendo que o trabalho é o ponto de
partida para a inserção social. Não é apenas o trabalho, a empregabilidade.
A empregabilidade é um fator. Por exemplo, agora, estou querendo incutir
outros valores. Estou querendo colocar trabalhadores de cultura, por exemplo.
Estamos criando teatro. O Dramática Esperança foi criado. Estamos trabalhando
com a possibilidade de fazer feira de talentos. Então, queremos ver o sujeito como
um todo, trabalhando a autonomia desse sujeito. O que ele vai querer fazer no
futuro? Uma equipe vai trabalhar e orientar a pessoa para o futuro.
Temos parcerias com várias faculdades, tais como Faculdade do Pará e
Pastoral Carcerária. Os Alcoólicos Anônimos estão trabalhando com um grupo lá
dentro. Vamos implantar os Narcóticos Anônimos também. Mas, infelizmente, ainda
não foi possível fazê-lo. Talvez, no início do ano. Também contamos com a
colaboração do CVV e de várias ONGs.
Quero trazer todos os movimentos para fazer discussão de gênero e racial,
enfim, para que todos possamos ter uma discussão de cidadania realmente. Não se
pode apenas encarar o egresso como um trabalhador, uma mão-de-obra
descartável. Ele vai ter de pensar na vida dele.
Como vim do movimento social,

trago essa

contribuição para os

companheiros.
Por exemplo, o Projeto Uapocai, que é do meu Primeiro Emprego, porque
entendemos que trabalhar não só com egresso é suficiente, mas também com o
familiar e com o entorno, com a comunidade. Por quê? Essa história de falar em
reinserção, reintegração, ressocialização eu entendo como inserção social, por tudo
aquilo que já foi dito o dia inteiro.
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Se a pessoa convive numa comunidade excluída de todos os direitos
humanos básicos, não vai ser apenas o trabalho que vai fazer com que ela
realmente se torne cidadão. Trazer todas as comunidades para fazer essas
discussões também é um projeto que queremos implantar para o futuro.
Concluindo, disse em uma entrevista, recentemente, que em vez de
construirmos presídios — pode até ser simples o que vou dizer, mas faço sob o
ponto de vista, o olhar de uma pessoa que trabalha com o projeto —, é muito melhor
investirmos em projetos como esse, em escolas do que em presídios.
Sou realmente contrária ao recrudescimento de pena, à indústria do medo
que estão nos impondo. A quem interessa a indústria do medo? A essa mídia, que
coloca toda essa discussão. (Palmas.) A quem interessa? Quem lucra com isso?
Obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTEA (Deputada Marina Maggessi) - Muito obrigada. É
uma pena, realmente é uma perda para nós não termos mais tempo para lhe ouvir.
Eu comungo com todas as suas idéias.
Parabéns e obrigada.
Concedo a palavra ao Sr. Pedro Monteiro Torres Neto, Presidente da ONG
Moradia e Cidadania (constituída por funcionários da CEF), parceira da Universidade
Federal de Goiás.
O SR. PEDRO MONTEIRO TORRES - Boa tarde a todos.
Cumprimento a Mesa, na pessoa da Deputada Marina e também do
representante da UNESCO, Timothy Ireland. Eu explico por quê. Porque nós temos
— daqui a pouco vou falar sobre o nosso projeto — o reconhecimento institucional
da UNESCO, o que muito nos honra. Quando começamos o trabalho na Agência
Prisional de Goiás ela esteve presente nos acompanhando. Foi uma alegria muito
grande para nós, porque, além desse reconhecimento, acompanharam o trabalho da
Moradia e Cidadania.
Agradeço também ao Deputado João Campos a oportunidade de apresentar
o nosso trabalho. Deputado João Campos, os sinceros agradecimentos dos nossos
27 coordenadores estaduais e também da coordenadora do Distrito Federal.
Peço licença, Deputada, para fazer uso do Power Point, porque gostaria que
algumas imagens fossem mostradas.
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É a busca pela ressocialização.
(Segue-se exibição de imagens.)
Nós temos o Programa Vaga-Lume, que nasceu aqui, pertinho de Brasília, na
cidade de Formosa, em 1996. De lá para cá, atendemos em torno de 70 mil
pessoas. De 2001 para cá, começamos a trabalhar também em todo o Estado de
Goiás e na Casa de Prisão Provisória de Goiânia.
Daqui a pouco vamos mostrar os gráficos para os senhores conhecerem um
pouco mais esse trabalho.
O Programa Vaga-Lume foi uma iniciativa de empregados da Caixa
Econômica Federal. Em 1993, foi fundado o Comitê da Ação da Cidadania dos
Empregados da Caixa através do estímulo do pai da cidadania do Brasil, o sociólogo
Herbert de Souza, o Betinho.
Nós começamos o nosso trabalho com a arrecadação de alimentos no
combate à fome. Hoje a Moradia e Cidadania trabalha com ações estruturantes,
buscando a construção da cidadania. Temos como foco a educação, a geração de
trabalho e renda e também a capacitação profissional. Entendemos ser através
desses pilares que poderemos construir uma sociedade diferente para o nosso País.
O Programa Vaga-Lume tem como objetivo a inclusão social, a diminuição do
índice de analfabetismo. Em Goiás ele chega a mais ou menos 10,8%. Esse índice
ainda é alto. Trabalhamos com jovens acima de 15 anos. Buscamos dar a eles
condições de prosseguirem seus estudos e concorrerem com maiores chances no
mercado de trabalho.
Os nossos parceiros, na Casa de Prisão Provisória, em parceria com a
Secretaria de Justiça do Estado de Goiás, são, além da Moradia e Cidadania, o
MEC, o SECAD, que é a Secretaria de Educação de Adultos, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação — o MEC e o FNDE, através do Programa Brasil
Alfabetizado —, a Universidade Estadual de Goiás, a Caixa Econômica Federal, a
FUNCER — Fundação do Cerrado, a Secretaria de Justiça, Prefeituras Municipais,
Governo do Estado de Goiás, instituições religiosas, filantrópicas e também
sociedade civil.
Já disse do reconhecimento da UNESCO.
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No ano de 2001, o Programa Vaga-Lume foi selecionado entre as 20
melhores práticas em gestão local, no Prêmio Caixa Melhores Práticas em Gestão
Local, promovido pela Caixa Econômica Federal, que visa a sua reaplicabilidade.
Desde 2003, o Vaga-Lume é realizado em trabalho de alfabetização na Casa
de Prisão Provisória, no Município de Aparecida de Goiânia, que faz parte da Região
Metropolitana de Goiânia.
Eis os números de alfabetização: em 2003, 115; em 2004, 120; em 2005, 135;
em 2006, 99; em 2007, 160.
No ano de 2005, trabalhamos num universo de 6.500 pessoas alfabetizadas,
nos programas Vaga-Lume e Brasil Alfabetizado, e no ano de 2006, 3.700 pessoas.
Há uma variação. Dentro da Casa de Prisão Provisória, temos um dificultador: a
rotatividade das pessoas. Esses números que os senhores estão vendo são
pessoas que conseguiram concluir o curso, estão alfabetizadas, por esse trabalho
que desenvolvemos.
Gostaria de ressaltar que, ao final da alfabetização, fazemos questão de
possibilitar uma formatura para essas turmas. Por quê? Porque é uma conquista
deles e não da Moradia e Cidadania. Se não fosse o esforço, se não fosse a adesão
daquelas pessoas, se não fosse eles acreditarem que podem transformar a vida
deles, não seria possível esse trabalho. O mérito é totalmente das pessoas que
fizeram a adesão ao Programa Vaga-Lume. É claro, não queremos desmerecer o
trabalho que a Moradia e Cidadania, a Secretaria de Justiça, a Caixa Econômica
Federal e diversos outros parceiros propiciam, mas o esforço, principalmente na
Casa de Prisão Provisória, é totalmente deles.
Foram atendidos em torno de 500 apenados. Os benefícios trazidos pelo
programa são a melhora no convívio social. Essa melhora é tanto entre eles, os
apenados, quanto entre os técnicos da segurança, outros profissionais e também
entre os familiares. Temos notícia de que essa melhora também se dá externamente
à agência prisional.
Também maiores chances no mercado de trabalho. Nós sabemos que hoje
em dia a pessoa que não tem acesso à leitura está fora do mundo em que vivemos.
Num mundo cheio de informações, se a pessoa não tem esse acesso, ela não tem
um significado de vida, não tem um significado de mundo. Portanto, é mais difícil
61

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Número: 1507/07
Data: 11/09/2007

ainda de ela se inserir no mercado de trabalho. O benefício também é uma melhora
na aparência pessoal, uma inserção social, através da alfabetização. E aqui gostaria
de ressaltar uma visão que considero importante. Não temos como atividade-fim a
alfabetização. A alfabetização é um meio, é importante, como disse agora há pouco,
tem o seu papel, mas o principal é a construção da cidadania. A pessoa se vê como
agente da construção da sua própria vida e da sua história.
Condições para a continuidade dos estudos. O Programa Vaga-Lume levou
ao Estado de Goiás o reconhecimento da Secretaria de Educação pelo trabalho
desempenhado. Houve contribuição também da Secretaria de Justiça para que esse
trabalho de alfabetização obtivesse o reconhecimento formal, por meio da
certificação dessas pessoas, a fim de que não fossem simplesmente alfabetizados,
mas tivessem condições de se matricular em qualquer escola formal, de qualquer
município, não só do Estado de Goiás, mas de todo o Brasil, onde queiram, para
prosseguirem com seus estudos.
Outra conquista muito grande também foi o reconhecimento da Justiça goiana
na remissão da pena para aquelas pessoas que estudam.
Outras cidades atendidas dentro do sistema prisional de Goiás pelo Programa
Vaga-Lume/Brasil Alfabetizado, além de Aparecida de Goiânia: Caldas Novas,
Morrinhos, Santa Helena de Goiás, Luziânia e Formosa (que fazem parte do Entorno
de Brasília), Itumbiara, Anápolis e Mineiros.
Como dizia aos senhores, esta é a formatura. Há mesa de autoridades formal,
para reconhecer e valorizar os trabalhos por eles desenvolvidos, com a presença
também dos apenados, que para nós é uma satisfação muito grande, já que não são
obrigados a participarem da formatura. Além disso, mantemos um intercâmbio com a
sociedade. Há 2 anos, houve uma apresentação cultural da Orquestra de Violeiros
do Estado de Goiás, que participou da formatura. Na hora, 2 apenados quiseram
participar, cantaram e fizeram uma dupla naquele instante. Foi um momento de
confraternização e de socialização daquelas pessoas.
Ali está o Dr. Edemundo entregando o certificado para um apenado, um
pouco mais ao fundo o Dr. Cláudio de Mello, da Universidade Estadual de Goiás, e
outras autoridades.
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O Deputado Arlindo disse hoje, na abertura do seminário, que devemos nos
preocupar não somente com a ressocialização dos apenados e egressos, como
também evitar que essas pessoas terminem dentro das cadeias no Brasil inteiro.
Preocupado com isso, a Moradia e Cidadania, em parceria com o Ministério da
Educação e o FNDE, está desenvolvendo projeto piloto em âmbito nacional
denominado Educação para a Vida.
Temos 2 focos de atuação: o trabalho preventivo — trabalhamos numa escola
da Grande Goiânia, no Município Senador Canedo, Escola André Luiz, com
adolescentes, possibilitando o reforço escolar, a inclusão digital e cursos
profissionalizantes (tais como pedreiro, garçom, marketing e diversas outras
atividades) para dar-lhes condições de se inserirem no mercado de trabalho; e o
trabalho com adolescentes em conflito com a lei — trabalhamos com os jovens que,
por já se encontrarem em conflito com a lei, tenham condições de saírem dali e dar
continuidade a sua vida, buscando um novo significado para ela. Esse trabalho é
muito bonito, uma vez que é reconhecido pelos adolescentes e seus familiares.
Trouxemos uma foto da aula inaugural. Esses são os parentes que participam
conosco do lançamento do projeto. Explicamos a eles a importância e o significado
desses jovens e adolescentes participarem de um programa como esse.
Essa educação para a vida tem por objetivo dar condições às pessoas de se
lançarem em busca de uma vida melhor, para terem dignidade e oferecerem essa
dignidade também para seus filhos.
Para finalizar, só gostaria de dizer o seguinte, Deputada Marina:
compreendemos que o principal do nosso trabalho é a construção da cidadania do
nosso País. Acreditamos na ressocialização e também nesse trabalho preventivo
que fazemos.
Somente projetos como esses, que podem ser replicados no Brasil inteiro,
têm condições de tirar a sociedade dessa situação de conflito em que vivemos.
Todos acreditamos nesse trabalho de construção de vida e convidamos a
todos a fazerem parte na construção de um País melhor.
Eu quero dizer que, na condição de cidadão, reconheço esse trabalho porque,
em 1978, fiz parte, juntamente com a Comissão de Justiça e Paz e também com a
Linha 6 da CNBB, de um projeto de educação de jovens e adultos dentro da Casa
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de Prisão Provisória, e as portas naquele momento foram fechadas por resquícios
da ditadura.
Então, é preciso, sim, Deputado João Campos, ter coragem para propiciar
uma discussão como essa, que o País inteiro pleiteia. A sociedade procura essa
discussão e busca caminhos, os quais só vamos conseguir em um seminário como
este, na discussão de um problema que não é apenas das pessoas presas, mas de
todos nós.
E esta Casa, que é a Casa do povo, tem esse dever, essa obrigação.
Parabenizo mais uma vez a todos da Comissão de Segurança Pública da
Câmara dos Deputados, da qual V.Exa. é o Presidente, e também esta Casa pela
iniciativa.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTEA (Deputada Marina Magessi) - Mais uma vez peço
desculpa ao senhor pela exigüidade do tempo, pois gostaríamos de continuar a ouvilo. Pessoas de boa vontade, como vocês que estão aqui, que carregam este mundo
nas costas, nós acreditamos nisso.
Por último, mas não menos importante, falará a Sra. Zuleica de Medeiros, exprofessora do Departamento de Arte da Universidade de Brasília, hoje proprietária
da empresa Papel da Terra, parceira no Programa Cidadania em Cadeia para o
Direito do Futuro, do presídio masculino de Florianópolis.
A SRA. ZULEICA DE MEDEIROS - Sra. Presidenta, componentes da Mesa,
senhoras e senhores, boa noite.
Hoje foi um dia muito intenso e que me proporcionou uma reflexão
extraordinária. Eu diria a todos que, com toda sinceridade, se eu tivesse presenciado
um evento como este há 10 anos, eu não teria entrado no presídio masculino de
Florianópolis.
Mas, talvez, o resultado que vou passar para vocês mostra que é muito mais
fácil praticar do que teorizar. É muito mais simples entrar no presídio. Eu vi hoje a
complexidade. E quero dizer para vocês quer sou uma estranha no ninho. Eu sou
uma arte-educadora, mas, talvez, de todos os presentes aqui, até mesmo os
agentes prisionais, quem mais tem cheiro de presídio sou eu. Isso porque eu passo,
diariamente, das 8 às 17h, trancada com detentos.
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Sou eu que faço esse trabalho dentro do presídio há 10 anos com mais de
650 homens. E sempre pensam assim: “Ah, não, ela só trabalha com aqueles que
têm pena pequena”. Mas não é verdade. Aprendi com eles, e aprendi muito. Eu
gostaria de trazer essas lições que eles me passaram a todos vocês. Eles mesmos
me disseram: “Professora, não trabalha com ladrão de galinha, esses não têm
controle emocional; a senhora tem de trabalhar com profissionais do crime, esses
vão lhe dar segurança”.
E eu poderia aqui passar muitas e muitas contribuições porque eu fico
sozinha com eles. E nesse horário todo, evidentemente, fazemos um trabalho muito
agradável, em que pese trabalhar entre estiletes, chave de venda, maquinários. Eu
trouxe todo o material para mostrar para vocês e comprovar, porque esse é o
universo que eu vivo. Mas nós conversamos muito.
E eu, na condição de empresária, sempre penso assim: quer conhecer um
produto? Vá conhecer o produtor. E hoje falamos de um produto que vem
extrapolando todo o controle que poderíamos ter. E é a criminalidade quem vem
fazendo isso.
Na realidade, vou falar de 2 produtos. Busquei uma solução para os 2
maiores problemas que teremos de enfrentar neste século, quais sejam, a
degradação do meio ambiente e a criminalidade. Juntei os 2 e atuei a exemplo do
que se faz com o efeito de um medicamento homeopático. Juntei degradação do
meio

ambiente

com

reciclagem

e

criminalidade

com

uma

solução

de

profissionalização.
Na realidade, busquei uma formação de ecoempreendedorismo. E essa
formação é ótima, em termos de pensar e agir. Afirmo isso porque a matéria-prima
está diretamente relacionada com o lado psicológico dos presos. E foi um deles que
me disse claramente: “Professora, a senhora é muito espertinha; — eles acham que
eu sou muito esperta —, a senhora não está reciclando papel aqui dentro, a senhora
está nos reciclando.” E ainda fez uma comparação extraordinária entre um presídio
e uma lata de lixo.
Quero contribuir com o que foi dito aqui, principalmente depois do que ouvi
hoje pela manhã, pois foi quando decidi continuar com o meu trabalho. Ele disse:
“Professora, o presídio não tem um muro assim, cinza? Uma lata de lixo geralmente
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não é cinza? O que a senhora faz com uma lata de lixo? A senhora não aperta o
pedal para abrir a tampa, joga o lixo e sai correndo? Não quer ter responsabilidade
com aquilo ali, não quer nem saber o que está ali? Presídio é a mesma coisa. Eles
vêm em um camburão, geralmente cinza, tocam a sirene, abrem a porta, jogam a
gente aqui dentro e não querem saber o que está ocorrendo. Mas a senhora traz o
lixo para cá, vem cana-de-açúcar...”
E eu peço aos moradores que se disciplinem no tratamento do lixo, que
caprichem mais. Mantenho uma integração muito grande com aquela comunidade.
Mesmo assim, chega cana-de-açúcar, chega papel, chega milho, enfim, chega todo
tipo de lixo, e começamos a trabalhar.
Desse trabalho sai um produto muito bom, que é comprado por clientes de
todo o Brasil.
Tenho clientes de grande porte no País que utilizam o nosso produto.
Produzimos, inclusive, material maravilhoso para eventos. Atendemos eventos de
grande porte com produtos reciclados e socialmente corretos feitos no presídio. É a
minha obrigação.
Aí ele concluiu da seguinte maneira: “Se podemos fazer isso com um produto,
então podemos fazer isso conosco, não é? Porque, depois do lixo, tem gente que
compra o produto. Então, se nós nos reciclarmos, certamente a sociedade vai nos
comprar.” Com isso ele quer dizer: a sociedade vai nos integrar; nos contratar.
Mas eu sou muito sincera com eles. E na ocasião eu disse: “Não esperem,
pois emprego vocês não vão ter; vocês têm que ter auto-sustentabilidade.”
Portanto, é esse o trabalho que se faz lá o tempo todo. Resultados? Se
alguém aqui tem dúvida sobre a ressocialização desse trabalho profissionalizante,
no site www.institutodaterra.org.br, vocês vão conhecer dados que eu até trouxe.
mas não os estou apresentando a pedidos. Recebemos, inclusive, o reconhecimento
da ONU como uma das 12 melhores práticas urbanas do Brasil.
Por outro lado, precisamos também de avalistas. Apresentamos o nosso
trabalho todo para a Fundação Getúlio Vargas no concurso “Gestão Pública e
Cidadania – Histórias de um Brasil que Funciona”. Nós ganhamos o grande prêmio.
E o mais importante não foi o prêmio; o importante foi que, depois das constantes
seleções, enviaram um técnico ao presídio masculino, o qual se deu ao trabalho de
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examinar os livros diários, com aquelas anotações sobre tudo que ocorre lá, e pôde
perceber, de posse daqueles dados, o quanto diminuíram as tentativas de fuga, o
quanto diminuíram as rebeliões.
Assustadoramente, porém, ele também concluiu — e acho que todos nós
temos consciência disso — que, dos 300 homens que fazem parte dessa unidade,
após ter levantado o perfil psicossocial deles, apenas 4% tinham o segundo grau
completo.
Na realidade, senhores, ao concluir, quero dizer que não faço parte de toda
essa estratégia, mas posso afirmar que o crime no Brasil é democrático. Eu, eles,
nós podemos cometer um crime a qualquer momento, mas a pena não é. Só ficam
presos aqueles aquém da linha da miséria.
Eu iria mostrar isso a vocês no material que eu trouxe, pois na frente do
portão de entrada da minha unidade está a cela de portadores de necessidades
especiais. Só fui conhecer aquela cela este ano, mesmo assim em razão da Lei
Maria da Penha, pois ninguém havia ocupado aquela cela em 9 anos.
Portanto, é miséria pura o que se encontra lá.
Muito interessante também de tudo o que foi falado aqui foi um comentário
sobre o fato de as mudanças acontecerem pelo bolso. Duas coisas devo salientar:
uma, não há custo algum para o Estado. Eu até diria para vocês que fui professora
da UnB, onde criei essa história de papel feito a mão. Trabalhei, inclusive, na
Ceilândia. Ninguém queria saber do papel reciclado. Ninguém queria saber dos
meninos de rua daquela época. Fui a Florianópolis mostrar a cultura do papel feito a
mão. Deu certo.
Eu trabalhava com deficientes físicos e mentais, e aí, um dia, sofri um grande
assalto. A polícia queria me proteger; queriam me mandar para o centro, porque lá,
apesar de ser um lugar muito lindo, era distante. Fui para o centro e na frente do
presídio. Era natural eu descer o porão social mais um pouquinho. Então, eu saí dos
palácios para o porão social deste nosso imenso navio. E lá, minhas senhoras, meus
senhores, testemunhei um extraordinário resultado.
Na ocasião, em conversa com um jornalista da ONU, recebi um fax que trazia
o seguinte texto: “Bomba, bomba...” — e eu estava lá há 2 anos. Eu pensei: “O que
eu fiz agora?” Para a gente é sempre uma coisa nova. Mas ele disse-me assim:
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“Você economizou 2 elevados do CIC para a sociedade” — 2 elevados do CIC em 2
anos! E assim ele afirmou porque fez as contas da remissão e da não-reincidência.
Sabemos, pelo dados obtidos, custa 150 mil reais a captura de um homem,
para o retorno de um indivíduo ao presídio, isso em toda a seqüência. E ele calculou
tudo isso, montando um volume extraordinário de recuperação de dados. E ainda se
fala que falta dinheiro... Não se sabe o quanto esse trabalho de ressocialização
diminui os custos para o Estado.
Mais do que isso: acho que esse projeto, essa tecnologia social que estou
colocando à disposição de todos, funciona não só comigo.
Um ano depois que eu estava lá no presídio, assinamos um convênio lançado
pelo Governo do Estado para toda Santa Catarina. E assim o fiz juntamente com
uma amiga, que também lá entrou com uma unidade de trabalho no presídio. Logo
em seguida, levei mais uma. Por sinal, vejo aqui que vocês estão usando com
brinquinhos da Renner, C&A, da Riachuelo, e tudo é feito lá em Florianópolis, no
presídio.
Temos, hoje, uma empresa de vime que exporta para a França tal a qualidade
dos produtos. Temos também uma belíssima indústria de pinturas em camisetas —
o concorrente está ali.
Senhores, isso funciona; e funciona sem custo algum. A nossa ONG é
totalmente auto-sustentável. Inclusive, nunca recebemos, porque não queremos,
verba de qualquer esfera de governo, seja municipal, seja estadual, seja federal.
Nós provamos, mesmo sendo ONG, que acreditamos na profissionalização. Temos
que ter, sim, competência para manter a nossa sustentabilidade e para que eles
possam acreditar. Isto que eu trouxe para vocês.
É fácil demais. Quero deixar esta mensagem para todos.
Obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTEA (Deputada Marina Maggessi) - E ainda respeitou o
tempo...
Infelizmente, não temos tempo para fazer nossas considerações finais.
Desfaço esta Mesa e convido o Presidente da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado, Deputado João Campos, para dar início
ao último painel.
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Muito obrigada a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Teremos agora o VI Painel
A Assistência Médica, Religiosa e Jurídica como Instrumento de Ressocialização.
Trata-se do último painel deste Seminário e, na minha avaliação, atende a
todas as expectativas.
Para compor a Mesa convido o Padre Valdir João Silveira, Coordenador da
Pastoral Carcerária da CNBB do Estado de São Paulo e Vice-Coordenador
Nacional. Nossos aplausos ao Padre Valdir, convidado que, por sinal, está desejoso
de mudar o horário do vôo para ter mais tempo conosco (palmas).
Convido, igualmente, a Sra. Heidi Cerneka, Coordenadora Nacional da Área
de Mulheres Encarceradas da Pastoral Carcerária e integrante do Grupo de
Trabalho Interministerial sobre o Sistema Prisional Feminino; Sra. Wilma Melo,
fundadora do Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões do Estado de
Pernambuco (palmas); Pastor Marcos Pereira da Silva, da Igreja Assembléia de
Deus dos Últimos Dias, Rio de Janeiro. (Palmas.)
Assim como nos painéis anteriores, lamentavelmente, teremos apenas 10
minutos para cada exposição.
Haveria, inicialmente, uma abordagem acerca da assistência médica com o
Dr. Dráuzio Varella, mas, infelizmente, S.Sa. está fora do País, daí sua ausência
neste seminário. Com certeza, se estivesse no Brasil, estaria aqui conosco e traria
sua contribuição.
Inicialmente, passo a palavra por 10 minutos ao Padre Valdir João Silveira,
Coordenador da Pastoral Carcerária da CNBB.
O SR. VALDIR JOÃO SILVEIRA - Boa tarde a todos.
Agradeço ao Deputado João Campos o convite.
Vou apresentar rapidamente o trabalho da Pastoral Carcerária.
Trata-se de uma ação da Igreja Católica em contato direto com a pessoa
aprisionada. Nesse contato surge a demanda de trabalho. É também um trabalho
que busca ser ecumênico, trabalhando com outras religiões. A primeira atitude é
prestar assistência, acolher. A partir daí, surgem a evangelização, os trabalhos de
catequese e de acompanhamento.
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A Pastoral Carcerária busca também o resgate da cidadania do homem ou da
mulher encarcerada, o controle social das unidades prisionais e articula-se com o
Poder Público nos Estados onde está atuando. Tenta a Pastoral ser também a
mediação com a sociedade, a porta-voz da questão carcerária no mundo social e a
mediadora de conflitos.
Somos mais ou menos 3 mil voluntários que semanalmente vamos aos
presídios para fazer esse trabalho no Norte, Nordeste, Sul e Sudeste do País.
Acompanhamos o preso semanalmente e procuramos ajudá-lo em questões
jurídicas como pedido de benefício, denúncia de tortura e maus-tratos. Também
buscamos acompanhar situação familiar, saúde e educação.
A Pastoral tem um grupo de cerca de 40 operadores do Direito, advogados,
que debatem num site as questões carcerárias, as leis prisionais, para se posicionar
perante os Poderes Públicos e a sociedade. Neste ano já foram realizados 2
encontros nacionais com os advogados.
Também atuamos na proposição de melhorias do sistema prisional junto ao
Congresso, CNPCP e Ministério da Justiça.
Vejamos as principais solicitações que colhemos nos presídios. Temos
escritórios da Pastoral Carcerária onde acolhemos os familiares dos presos e os
egressos para dar orientações. Nesses escritórios há sempre uma equipe de apoio,
formada por juristas, advogados, estagiários. Em alguns lugares há também
assistentes sociais e psicólogos a fim de dar orientações, fazer o acompanhamento
e responder, muitas vezes por carta ou telefone, a solicitações dos presos.
A saúde também é um tema tratado pela Pastoral Carcerária. Depois, a Heidi
vai aprofundar melhor o assunto e também questões do gênero.
A Pastoral Carcerária fez um trabalho em âmbito nacional com a Igreja para
conseguir um tema para a Campanha da Fraternidade. É o seguinte: a cada ano a
Igreja reflete nacionalmente um tema quase sempre social. Para o ano 2009, o tema
da Campanha da Fraternidade será Fraternidade e Segurança Pública. Já iniciamos
o processo de preparação e discussão para que a Igreja também faça propostas
concretas, baseando-se em fatos concretos de paz, construídos nas experiências
comunitárias em todo o País, para que sejam divulgados e implantados esses
modelos, que já vêm dando certo em vários locais.
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Há também grande participação e incentivo. A Pastoral Carcerária travou uma
luta pela criação do Conselho da Comunidade em todo o País. E, hoje, se ela é
membro de grande quantidade de Conselhos da Comunidade, também atua na
coordenação e na animação.
Fez alguns trabalhos no âmbito do Ministério da Justiça e também em vários
Estados junto ao TJ, com o intuito de incentivar os juízes a criar o Conselho da
Comunidade.
Temos ainda um trabalho em parceria com outras entidades que também
olham para a questão carcerária, como o ITTC — Instituto Terra, Trabalho e
Cidadania, o Justiça Global, IDDD e várias comissões de direitos humanos ligadas
às Assembléias Legislativas de cada Estado, às Câmaras Municipais e ao CONDEP.
Estou apressado por causa do vôo. Mas quero falar sobre um aspecto que
não diz respeito à Pastoral Carcerária que me preocupou muito. Foram muito
discutidas questões como exame criminólogico, educação e trabalho. Para mim, o
ponto principal está sendo esquecido nesse debate. A educação, o trabalho e o
exame criminológico devem fazer parte do plano de recuperação do preso, mas
esse plano de recuperação não existe, não foi feito para nenhum Estado nem para o
País. A pessoa é presa, deve passar talvez periodicamente pelo exame, mas não
tem metas para atingir. Ora, a pessoa é presa, é jogada, como sabemos, nas mãos
de outros presos, para que façam a recuperação, devido à grande população
carcerária e à falta de funcionários. Então, é feito o exame de avaliação: “Você usa
droga?” “Não uso mais.”. Claro, no presídio não tem que ter droga. “Você bebe
ainda?” “Não bebo mais.” Dentro do presídio falta bebida. Lógico que, no que se
refere ao que falta, ele está recuperado. Mas quando voltar à sociedade vai
encontrar tudo de novo.
Então, faço um apelo, encarecidamente, para que seja discutido um plano de
recuperação em que se encaixem as metas de trabalho, estudo e saúde, com vistas
ao processo de reintegração social. Que esse plano seja debatido com os técnicos
do sistema prisional e também com organizações, com as faculdades. Esperamos
que elas sejam chamadas para esse grande debate. Sem isso é como uma
faculdade sem currículo, sem programação de ensino: você está ali para estudar, faz
prova, sem que tenha havido alguma matéria para cumprir o objetivo.
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Também apelo à Casa, encarecidamente, em nome da Pastoral Carcerária
Nacional, para que todos esses trabalhos de reintegração social e de evangelização
não encontrem mais barreiras nos presídios. No Distrito Federal, há décadas,
encontramos barreiras para adentrar o presídio. Nossos agentes pastorais
carcerários e todos os que trabalham como evangelizadores, também os de outras
religiões, passam pela humilhação da revista vexatória. Nossos agentes são
despidos todas as vezes, têm que abaixar 3 vezes, abrir a boca para ver se
carregam droga. Isso acontece tanto com padres, diáconos, agentes pastorais,
como também pastores de outras religiões. Todos passam pela mesma humilhação,
uma humilhação vergonhosa e agressiva aos agentes da evangelização, aos
agentes da paz.
A CNBB já tentou falar com o Governo. Já fomos até o Ministério da Justiça,
já pedimos encarecidamente. Entra governo, sai governo, entra secretário, sai
secretário, e a situação de humilhação continua sempre.
É um desabafo e um pedido que faço à Casa, para que intervenha nessa
situação. (Palmas.) É a pior situação do País. No Distrito Federal, onde está a lei,
temos a pior situação de todo o País no que se refere ao trabalho de evangelização.
Desculpem o desabafo.
Terei de sair, porque vou viajar agora. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Quero agradecer ao Padre
Valdir a sua colaboração. Ele tem horário. Tentamos mudar o horário do vôo, mas
não foi possível. Ele trouxe aqui sua valiosa contribuição.
Com a palavra a Sra. Heidi Ann Cerneka, Coordenadora Nacional da Área de
Mulheres Encarceradas da Pastoral Carcerária e integrante do grupo de trabalho
interministerial sobre o sistema prisional feminino.
Com a palavra.
A SRA. HEIDI ANN CERNEKA - Boa tarde, quase boa noite. Minha
apresentação hoje será sobre quem é a mulher presa. Não sei se as senhoras e os
senhores perceberam que hoje falamos muito sobre o preso. Acho que falamos
muito pouco ou nada sobre a presa. Então eu gostaria de falar rapidamente sobre
quem é a presa.
(Segue-se exibição de imagens.)
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Algumas fotos. Segundo os últimos dados do DEPEN, de junho, o Brasil tem
420 mil presos. Desses, quase 60 mil ainda estão em cadeias públicas e unidades
de segurança pública. Mais ou menos 26 mil dessas pessoas são mulheres. Em
2000, havia só 10 mil. Então, o número de mulheres presas aumentou muito.
Alguém em São Paulo, recentemente, disse que ninguém esperava esse aumento,
por isso não se estava preparado para acolher esse número de mulheres.
Pode-se perceber que 26% das mulheres presas, em âmbito nacional, ainda
se encontram em cadeias públicas, enquanto somente 13% dos homens estão
alojados em situações muito precárias. Oitenta e seis por cento das mulheres presas
são mães, segundo o Censo Penitenciário de São Paulo.
Existem unidades construídas para mulheres? Eu diria que não. Existem
muito poucas. Geralmente, as mulheres ocupam cadeias públicas, colégios,
penitenciárias feitas para homens e, às vezes, unidades da FEBEM. Em São Paulo,
havia mulheres numa unidade da FEBEM que foi declarada inadequada para os
jovens.
Cadeia pública todo mundo conhece. Não é um lugar adequado para
ninguém, ainda mais para quem está cumprindo pena. O banheiro, nós
conhecemos, ainda mais quando pensamos numa mulher grávida de 9 meses ou
numa mulher que acabou de dar à luz. Agachar assim é impossível.
Por que as mulheres estão presas? Os dados mostram que a maioria dos
homens estão presos por assalto e que a maioria das mulheres estão presas pelo
delito de tráfico. Ontem, eu visitei uma cadeia pública em São Paulo, cuja
capacidade é de 48 pessoas, que tem 192 mulheres. Dessas 192 mulheres, 142
estão respondendo pelo crime de tráfico.
As mulheres são presas muito por tráfico. Vejam como os dados do Rio de
Janeiro mudaram em 20 anos.
Uma questão que parece bem maior nos presídios femininos é a saúde
mental. Cada vez que faço uma visita, pergunto a porcentagem das mulheres que
estão usando qualquer tipo de remédio controlado. É muito alta, e bem maior nos
presídios femininos do que nos masculinos.
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As mulheres recebem muito menos visita do que os homens, porque quem
visita os homens são suas mulheres. A visita íntima é uma conquista em alguns
lugares, mas quase ninguém aproveita, e muitas unidades ainda não têm.
Discutir a questão de prisão e gênero. Eu sempre digo que não é pintar a
unidade de cor-de-rosa, não é dizer que a mulher é muito mais emocional, não é
questão de fazer concurso de miss penitenciária, porque isso, mais uma vez, vai
mais mostrar para 99% das presas que elas não são modelos, enquanto uma vai
ganhar. Não é somente questão de que a mulher engravida e menstrua. O que
diferencia a mulher presa? Algumas coisas eu fico ouvindo e percebendo. Uma
diretora uma vez disse que o homem agüenta o castigo muito mais do que a mulher.
Ela disse que coloca um homem no castigo por 30 dias, e ele fica 5. Quando coloca
uma mulher no castigo, depois do segundo ou terceiro dia ela já não agüenta mais.
Não estou dizendo isso para dizer que a mulher é mais fraca — eu não acho
—, mas para dizer que a construção da pessoa é diferente. Até começamos a
pensar que talvez tenhamos que lidar de maneira diferente com a mulher presa do
que lidamos com o homem. Não vamos ficar colocando mulheres em unidades
masculinas.
Saúde e a mulher presa. Ainda há muita mulher que não consegue fazer prénatal, que não consegue amamentar seus filhos, o que é muito importante para a
mãe, para a criança e para a ressocialização. Sabemos que uma das coisas mais
importantes para a ressocialização, para a pessoa não voltar para a cadeia, é
justamente o vínculo familiar.
Falta de escolta. Eu gostaria de ficar aqui por 10 minutos só repetindo aquela
última frase. Quando eu faço visita eu pergunto muito: “Quantas consultas vocês
perdem por falta de escolta?” Normalmente, eu ouço: “Seis de cada 10, 7 de cada
10”. Então não adianta ter um plano de saúde, não adianta marcar consulta, quando
não se consegue levar a pessoa para o médico.
O papel da sociedade civil. Eu faço parte de um grupo de estudos e trabalho
com mulheres encarceradas. Nós já pedimos muito, fomos a todos os lugares, e não
conseguimos para mudar o quadro. Este ano, levamos à Organização dos Estados
Americanos a questão das mulheres presas, muitas das quais estão em cadeias
públicas inadequadas e precárias. Além disso, este ano, foi inaugurado um grupo de
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trabalho interministerial com representantes de 12 Ministérios e Secretarias de São
Paulo e 2 representantes da sociedade civil.
Propostas — não adianta ficar aqui reclamando se não há propostas. Uma
vez que estamos vendo um número enorme de mulheres presas em função de
drogas, tratamento, em vez de cadeia; estudos e bancos de dados, porque não
sabemos muito sobre a mulher presa; transferência das gestantes para uma unidade
adequada; telefones públicos para elas manterem contato com a família — não
tenho como falar da importância disso, porque, se alguém acha que se vai armar
fuga por meio de telefone público, onde pode haver alguém escutando, eu duvido;
uniformes que não sejam feitos para homens.
Eu vi uma unidade feminina que foi desativada. O secretário disse à diretora:
Recolha os uniformes, porque, quando os homens entrarem, poderemos designar
para os homens os mesmos uniformes. São unissex. Na verdade, são masculinos. E
a diretora disse: Se os homens não se importam com crochê, bordados e todas as
coisas que as mulheres fazem para deixá-las um pouco mais femininas, eu posso
fazer.
Eu quero citar, rapidamente, outra proposta. Pelo menos em São Paulo,
estamos lutando por uma vara especial para mulheres na Vara de Execuções
Penais que realmente se concentre na questão da mulher, que está muito esquecida
no sistema, e parcerias públicas.
A Dra. Lúcia, da FUNAP, disse que eles estavam pensando em fazer
parquinhos ou playgrounds naquela penitenciária que dizem ser a maior
penitenciária feminina da América Latina. Na verdade, ela já tem. Numa parceira do
comitê de funcionários do banco Santander, da Pastoral e de algumas entidades,
foram instalados. E há um projeto da PETROBRAS para lidar com a questão da
violência na vida das mulheres.
Quero fechar contando mais uma história sobre mulheres que eu fico
conhecendo todos os dias.
Ontem, em Votorantim, falei com duas irmãs presas por furto de 2 celulares.
Elas são primárias. As duas têm 8 filhos. Uma tem gêmeos, então têm 8 filhos. Três
deles têm menos de 1 ano de idade. Elas estão há mais de 1 mês presas por falta
de defesa, por falta de alguém que ingresse com um pedido de liberdade provisória.
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Vou fechar com isso. Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Nossos agradecimentos.
Na seqüência, concedo a palavra ao pastor Marcos Pereira da Silva, da igreja
Assembléia de Deus dos Últimos Dias.
O SR. MARCOS PEREIRA DA SILVA - Quero cumprimentar o Presidente da
Mesa, Deputado João Campos, o meu amigo Deputado Felipe Bornier, que se faz
presente, e, incansavelmente num trabalho que sempre me chamou atenção, a
Deputada Marina Maggessi, que prendeu um dos maiores criminosos do Estado do
Rio de Janeiro em sua versão como policial.
Eu sei que estou para perder o vôo, mas estou querendo passar alguma
coisa. Creio que o vídeo falará por si. Gostaria que prestassem atenção. Esse vídeo
é um trabalho feito pelo Instituto Vida Renovada e pela igreja Assembléia de Deus
dos Últimos Dias.
(Segue-se exibição de imagens.)
(Palmas.)
O SR. MARCOS PEREIRA DA SILVA - Desde 1991, realizamos esse
trabalho no presídio de segurança máxima da Ilha Grande, acreditando e
depositando a confiança de que o poder social espiritual pode mudar o quadro do
homem. Temos bandidos como o Derico, traficante do Acari, que se converteu, está
reintegrado à sociedade. Temos também o ex-Mutante, traficante da Barão, que se
converteu, e o Feijão, do Amarelinho. Eu trouxe um rapaz, o Alvim, traficante da
Rocinha que cometeu 4 homicídios, foi preso, 9 anos de reclusão. Quando ele saiu
do sistema, nós fomos até a comunidade onde ele estava militando e o
conscientizamos de que o que ele fazia era errado. Ali está a irmã do Marcinho VP,
Silvana, também uma presidiária, transformada, há 11 anos na igreja. Sua mãe,
interna do Taravela Bruce, no Rio de Janeiro, uma homicida, viciada, pagou sua
pena, saiu e hoje é uma missionária da Casa de Deus. Também o Vaguinho, hoje
pagodeiro do grupo Os Morenos, esteve preso, era dependente de droga e hoje está
reintegrado à sociedade e reconhecido no Brasil e no exterior. Temos cerca de 5 mil
homens extraídos do mundo do crime.
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O trabalho voluntário feito pelas igrejas e por órgãos filantrópicos — o
AFROREGGAE, o MV Bill, a Pastoral e outros segmentos religiosos — deveria ser
mais bem visto dentro do sistema.
Nem o Governo Federal, nem o Estadual, nem o Municipal ajudam o Instituto
Vida Renovada. Nem por isso ele parou de trabalhar.
A Assembléia de Deus dos Últimos Dias, com sua equipe, não faz o seu
trabalho somente dentro da unidade, mas também em 600 comunidades carentes do
Estado do Rio de Janeiro, desde 1991, atingindo outros Estados, como São Paulo,
Bahia e Minas Gerais, onde acabamos com 2 rebeliões e várias fugas. E vários
jovens se converteram.
Ouvi o sacerdote falar da Igreja Católica. Realmente, quem desenvolve um
trabalho puro e genuíno dentro do presídio muitas vezes é humilhado.
Faço um apelo. Vim até aqui com o coração aberto. Estou maravilhado com o
Deputado que abriu esse precedente, colocando a necessidade entre as paredes
dos presídios e das unidades penais do Estado do Rio de Janeiro e de todo o Brasil.
Estou maravilhado com esta reunião. Fico feliz de estar aqui. Não posso
expressar tudo, nem mostrar todo o conteúdo que trouxe, mas quero dizer que o
Espírito Santo de Deus se faz presente e a vitória é nossa, porque a Bíblia diz que
devemos seguir em paz com todos, seja prisioneiro, seja prostituta, seja qual for a
qualificação. O importante é que estamos de pé, lutando pelo nosso semelhante.
Amém! Que Deus possa abençoar a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Obrigado, Pastor Marcos.
Com a palavra a Deputada Marina Maggessi.
A SRA. DEPUTADA MARINA MAGGESSI - Todos me conhecem, sabem
que sou policial civil e participei de todas as grandes prisões no Rio de Janeiro,
inclusive do irmão dela, o Márcio VP, que na época era chefe do Comando
Vermelho, preso até hoje em Catanduvas.
Sou católica por formação, praticante, mas sou muita aberta ao coração das
pessoas. Na época dessa gravação que vocês acabaram de ver, na POLINTER, eu
era Chefe de Investigações.
A Secretaria de Segurança proibiu o trabalho do pastor por uma questão
política, por conta da rebelião de Benfica que ele resolveu e pela guerra de
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vaidades. O Secretário de Segurança proibiu a entrada dele em todas as unidades
prisionais do Rio de Janeiro.
Como vocês viram, ali eram 3 facções criminosas misturadas, 1.800 homens
onde só cabiam 400. Quando cheguei na POLINTER, entrei na carceragem. Mulher
não desce na carceragem, mas eu desci. Desci com ele e assisti a tudo aquilo ali.
Aquilo que vocês viram, criminosos de todos os tipos, homicidas... Enfim, vocês
conhecem o crime no Rio de Janeiro. Ele é muito diferente daqui ou de qualquer
outro lugar. Lá, as pessoas são queimadas vivas, são cortadas no alto dos morros.
O vício da droga sustenta aquilo tudo. Então, é muito diferente de qualquer coisa, a
gente não pode importar modelo.
Eu assisti e fiquei emocionada, como fico até hoje, porque é uma coisa
horrível ver aquela condição humana dos jogados, como foi dito aqui até agora, e,
principalmente, a elite, ou os intelectuais, ou os politicamente corretos olhando para
gente como ele, que fala um português errado, que veio da pobreza, mas eu sou
testemunha: ele entrava a 1 hora da tarde naquela carceragem, colocava ali as 3
facções que vivem em guerra, num calor de 50 graus, e nunca correu a tal
sacolinha, como tudo o mundo diz. Eu peitei o Secretario e disse: “Na minha
POLINTER, ele vai entrar toda sexta-feira e vai fazer o trabalho”. Só assim eu
consegui segurar aquela carceragem em paz, porque quando chegava o sábado e o
domingo eles tinham o alento de Jesus Cristo, uma das maiores fontes, senão a
maior fonte de amor e de inserção. Fala-se em auto-estima, fala-se em emprego,
mas você se sentir filho do universo, amado por alguém que norteia a sua vida... Só
alguém com muito amor, com muita paixão como ele, com muita dedicação, pode
levar essa mensagem, porque ela é verdadeira. E eu tenho muito orgulho de ter
indicado vocês para participar deste seminário.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Obrigado, Deputada Marina
Maggessi, pelo seu testemunho.
O Pastor Marcos tem horário de vôo. Fique à vontade, pastor. Deus te
abençoe.
Concedo a palavra à Sra. Wilma Melo, fundadora do Serviço Ecumênico de
Militância nas Prisões — SEMPRI, de Pernambuco.
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A SRA. WILMA MELO - Boa noite. Cumprimento a Mesa, no nome do
Deputado João Campos. Agradeço também por estar aqui, mas quero dizer a vocês
que trabalho com uma coisa muito diferente. Eu trabalho com monitoramento. Eu
trabalho denunciando tortura. É uma instituição que agrega qualquer credo, mas que
se dedica a isso.
Algumas gratidões nós temos, porque quando vemos uma rebelião e todo o
mundo pára e escuta, e eu só faço isso, eu não estou ouvindo, e todo o mundo
silencia, é isso que nos faz continuar lutando.
Um agente penitenciário me perguntou: “Wilma, o que você vai fazer lá”. Eu
disse: “Eu vou fazer uma palestra sobre prisão”. Ele disse: “Diz lá que a prisão é um
lixo, um lixo social debaixo do tapete. Diz também que a gente está virando lixo”.
Alguém me disse assim: “Por que o sistema funciona? Vontade política,
Wilma”. Eu dizia: “Será só vontade política?” Agora, não: vontade política e Lei de
Responsabilidade Fiscal. E aí me dizem o seguinte: com a Lei de Responsabilidade
Fiscal, não podemos contratar o pessoal de que precisamos. Então, o que eu posso
dizer hoje da minha terra? Posso dizer que Pernambuco apresenta altos índices de
violência, que a prisão nunca torturou tanto quanto nesses 6 últimos meses e que
hoje tortura preso, tortura agente penitenciário e policial militar junto, porque nós
temos em Pernambuco o que chamamos de chaveiro, que é o carcereiro.
Ficamos imaginando o que falta nessas prisões. Em todas as prisões falta
monitoramento externo, controle externo. Por ser um lugar que as pessoas dizem...
Eu já sofri muito, já me disseram: você não entra assim, você não entra assado. Eu
entro sozinha, com os companheiros de luta, sem um agente penitenciário. Nós
visitamos todos os calabouços, porque priorizamos a visita nos castigos e nos
semicastigos.
Gostaria de falar um pouco sobre como isso começou. Formou-se um grupo,
e nós dissemos: “Como monitorar o sistema prisional? Formando familiares de
presos”. E nós formamos agentes de cidadania com familiares de presos.
Pasmem, hoje nós sabemos com funciona Catanduvas. Sabemos que as
pessoas que estão em Catanduvas não estão bem alimentadas, não têm roupa
adequada para o frio. Tivemos até de fazer um movimento de Pernambuco, via
e-mail, para o DEPEN, para atualizar, e hoje, em qualquer lugar onde houver um
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preso pernambucano e sua família estiver lá, sabemos como funciona a carceragem.
É uma história de multiplicação, uma história de muita fé e de muita coragem.
Gostaria de trazer algumas contribuições. Por exemplo, todo o mundo diz que
a Lei de Execução Penal é moderna. Ela é moderna, sim. Para 1984, ela foi muito
moderna. Mas ainda precisa trazer a universalidade e o respeito à igualdade quando
em um de seus artigos diz que regalia é recompensa. Poderia ser mérito. Quem é
jurista aqui, como o promotor que está ali ouvindo, sabe: regalia é regalia, mérito é
mérito. Uma das coisas que me deixam triste é ver o sistema manipular um preso
com a história da regalia. Acho que a lei precisa alterar isso e assegurar a
universalidade do tratamento da igualdade. Regalia, para mim, é muito forte, e no
Brasil essa palavra é interpretada de várias formas dentro do sistema prisional.
Outro ponto é a condenação do filho da presa à não amamentação. A lei não
passa do condenado. Passa. Passa, sim, passa, porque uma criança filha de uma
presa depende de uma ordem do juiz para poder ou não mamar. Isso é muito sério,
e é simplesmente por conta de uma palavra. A lei diz “poderá”, e não “deverá”. Se
dissesse “deverá”, eu estaria brigando para que acontecesse. Mas “poderá” está na
possibilidade. É outra coisa que trazemos, pedindo que esta Casa possa trabalhar
essa alteração.
Outra contribuição. Um Promotor de Justiça em Pernambuco, quando
buscávamos saber da remissão por educação, disse, num estalo brilhante: “É
porque está na área de assistência”. Então, vamos lutar para transformar a
educação no eixo da readaptação social, da recuperação, da ressocialização, da
reinserção social. Vamos tratar a educação não como mera assistência, mas torná-la
obrigatória dentro da prisão. Não importa a metodologia. Se vamos formar
professores leigos dentro da prisão, é outra história, mas a educação neste País
precisa ser assegurada, e a prisão tem servido para a não-garantia. A lei fica frágil,
não garante, diz que poderá, não dá a garantia, não diz que é obrigação, diz apenas
que deve ser feito.
Eu também trouxe um vídeo, mas não vou usá-lo. Fiquei na expectativa de
trabalhar a questão da mulher presa em Pernambuco ou no Brasil, para que ela
tenha direito à amamentação, para que essas crianças possam ter direito à
amamentação. Por que é tão diferenciado? A mãe que trabalha tem direito, a mãe
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que é funcionária pública tem direito, quem está aqui fora tem direito. Por que essa
mãe não pode ter esse direito, esse filho fica sem amamentação?
Em Pernambuco, funciona muito bem a Colônia Penal Feminina do Recife,
mas num cubículo só temos o COTEL... É diferente, eu vou explicar. Temos centro
de classificação e triagem, temos penitenciária e é um presídio, tudo num galpão só,
num pavilhão só. Essas crianças estão aí, mas em compensação temos empresas
montadas.
A Constituição diz, o ECA diz que a criança é pessoa de proteção. Eu acho
que precisamos lembrar isso quando falarmos das filhas das presas e dos familiares
de presos. Temos no País 400 mil presos. Se temos 400 mil presos, temos 400 mil
famílias com vínculo, com laço prisional. E vai muito mais além. Se você multiplicar
isso por 5, você tem 2 milhões de pessoas com laços prisionais.
Eu sei que vocês me agüentaram, me esperaram, foram ótimos, mas eu
queria deixar esta reflexão. A situação não se encerra colocando o homem dentro da
prisão. Ela é muito mais complexa, porque não se sabe o entorno dessa prisão, os
laços prisionais que essas famílias passam, o que elas passam no dia-a-dia, porque,
além de serem oriundas de comunidades carentes, que já têm a cidadania
castigada, elas passam a sofrer a exclusão da exclusão.
Eu só queria trazer esta contribuição. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Quero agradecer, embora a
este tempo nós já sejamos poucos aqui no auditório, em função do cansaço, de
compromissos, enfim, mas isso não tira o brilhantismo deste seminário.
Em homenagem àqueles que aqui permanecem, eu queria indagar se há
alguma pergunta a ser dirigida às nossas palestrantes.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Kátia, responda à
indagação.
A SRA. KÁTIA VIANA - Se o expositor disponibilizar para a Comissão, vamos
disponibilizar para vocês também. Alguns já disponibilizaram. Mas, de qualquer
forma, também podemos pedir a quem não disponibilizou.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Bom, já peço à Assessoria
que solicite a todos os expositores, para que possamos atender a esse tipo de
solicitação.
Desejo agradecer a todos, dizendo da minha satisfação de ter contado aqui
com a colaboração de ilustres operadores desse sistema que aceitaram o nosso
convite, vieram aqui de forma espontânea, trazendo colaborações significativas.
Penso que nós, neste seminário, saímos do trivial de fazer debate mostrando
apenas a superlotação, a violência, enfim, aquilo que todo o mundo já sabe. Não
escondemos essa realidade, mas procuramos aqui apresentar experiências exitosas
e demonstrar que a ressocialização, a reinserção do delinqüente na sociedade é
algo possível e viável, que precisamos tão-somente acreditar e, a partir disso, fazer
com que a sociedade e o Governo cumpram o seu papel quanto a essa questão,
que é muito importante.
A Comissão de Segurança Pública vai elaborar um documento a partir de
tudo o que aconteceu aqui, para servir de referência em relação a este seminário.
Quero agradecer a todos, desejar a todos uma boa noite, colocar a Comissão
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado à disposição para outras
contribuições e para algumas críticas que porventura possam surgir e que vão
colaborar com o trabalho da Comissão.
Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos.
Dou por encerrado este seminário. (Palmas.)
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