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O SR. APRESENTADOR (David Rayol) - Autoridades presentes, senhoras e
senhores, bom dia.
Daremos início, neste momento, à solenidade de abertura do Seminário A
Execução Penal Brasileira e a Ressocialização de Presos e Egressos. Uma
realização da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.
Senhoras e senhores, neste momento, em cumprimento ao programa do
evento, convidamos todos para assistirem ao vídeo Boas Práticas, produzido pelo
Conselho Nacional de Justiça — CNJ, que mostra as experiências com
ressocialização de presos.
(Exibição de vídeo.)
O SR. APRESENTADOR (David Rayol) - Senhoras e senhores, neste
momento, são convidadas a compor a Mesa de Honra as seguintes autoridades: o
Exmo. Sr. Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara dos Deputados; o
Exmo. Sr. Deputado João Campos, Presidente da Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado, da Câmara dos Deputados, idealizador do evento;
Dr. Maurício Kuehne, Diretor do Departamento Penitenciário Nacional — DEPEN,
representando neste ato o Sr. Ministro de Estado da Justiça; a Sra. Elizabeth
Pereira, Diretora de Programas da Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres, em representação à Ministra Nilcéia Freire; o Dr. Carlos Lélio Lauria
Ferreira, Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Justiça, Cidadania,
Direitos Humanos e Administração Penitenciária do Brasil — CONSEJ; e o Dr.
Percilio de Sousa Lima Neto, Vice-Presidente do Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana da Presidência da República, em representação, neste ato, ao
Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. (Palmas.)
Senhoras e senhores, composta a Mesa de Honra, convidamos os demais
presentes a se colocarem de pé, para o canto do Hino Nacional.
(Execução do Hino Nacional.)
O SR. APRESENTADOR (David Rayol) - Queremos registrar e agradecer a
presença do Sr. Fabrício Bonfim, Ouvidor-Geral de Polícia, representando, neste
ato, o Sr. Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Ernesto Roller.
Senhoras e Senhores, o debate em torno de medidas urgentes e necessárias
para o combate à violência e melhora da percepção de segurança por parte da
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sociedade tem se mantido preponderantemente em torno de questões relativas ao
aumento da repressão no combate ao crime, recrudescimento de penas e
construção de presídios de segurança máxima.
Este Seminário visa proporcionar um ambiente profícuo de debate em torno
do Sistema Penitenciário Nacional, com ênfase no aspecto da ressocialização do
preso e do egresso, de forma a avaliar sua dimensão, conhecer experiências
bem-sucedidas, tanto de iniciativa pública quanto privada, e difundir tais
experiências, propiciando também à sociedade, de modo geral, maior conhecimento
de seu papel e responsabilidade na construção e manutenção do bem-estar social.
Senhoras e Senhores, abrindo oficialmente esta solenidade, fará uso da
palavra S.Exa. o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arlindo
Chinaglia.
O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (Arlindo Chinaglia) Bom dia a todos os presentes.
Quero cumprimentar o Exmo. Sr. Deputado João Campos, Presidente da
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, da Câmara dos
Deputados, que idealizou este evento; e por isso o cumprimento especialmente.
Cumprimento também o Dr. Maurício Kuehne, Diretor do Departamento
Penitenciário Nacional, representando aqui o Sr. Ministro da Justiça; Sra. Elisabeth
Pereira, Diretora de Programas da Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres; Dr. Carlos Lélio Lauria Ferreira, Presidente do Conselho Nacional de
Secretários de Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária
do Brasil; Dr. Percílio de Sousa Lima Neto, Vice-Presidente do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana da Presidência da República, representando, neste
ato, o Presidente do Conselho Federal da OAB.
Quero

também

cumprimentar

especialmente

os

Parlamentares

aqui

presentes: Deputados William Woo, Francisco Tenório, Domingos Dutra, Alexandre
Silveira e Jusmari Oliveira.
O debate sobre ressocialização que este Seminário vai proporcionar, através
dos palestrantes, das autoridades, dos especialistas da área e também de todos os
presentes e convidados — e, evidentemente, isso me explicava o Deputado João
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Campos —, tem como objetivo central analisar as experiências positivas, para que
se possa potencializá-las.
Eu gostaria de ter aqui um discurso preparado, dada a complexidade do tema,
mas a assessoria, que preparou o discurso, ontem o enviou o para a Presidência e
lá não se conseguiu abrir o arquivo. Hoje, pela manhã, eu soube, e pensei: “Pelo
menos não vai ter argumento, porque na Câmara não se ganha mal”. O fato é que
se falou com a assessora e ela também não conseguiu abrir o arquivo. Portanto, o
que vou falar aqui é perigosamente da minha reflexão neste momento.
Primeiro, eu perguntava agora se há de fato uma experiência maciça de
ressocialização no Brasil. Não há. E eu cheguei às 9 horas, fui para a minha sala e,
aí, quando se foi proceder à abertura, eu vi aqui o final do vídeo — e quero ressaltar
só o que eu vi. Ali, um diretor, parece-me que de um presídio de Minas Gerais — e,
se não é isso, vocês saberão identificar — dizia: “O custo de um preso é de
setecentos e poucos reais, e nós estamos fazendo esse programa aqui por 300 ou
trezentos e poucos reais”. A mensagem que eu extraí dali, vendo a declaração de
uma pessoa que eu supus ser um preso, é de que é possível a ressocialização. E
acho que o grande desafio da sociedade, de maneira geral, é acreditar na
ressocialização. Por quê? Primeiro, se estamos tratando de alguém que já foi
apenado, ele, antes de sê-lo, cometeu um crime. Portanto, já se distinguiu
negativamente da sociedade pelo fato de ter cometido crime. E, quando é apenado,
pelas condições das prisões do Brasil, tudo indica que ali começa um processo de
aprofundamento não da sua ressocialização, mas, diria, de um sentimento, aí, sim,
embalado pelas condições carcerária, de voltar ao crime, até para cometer, de
maneira pouco elaborada, uma vingança contra a sociedade.
Então, como eu preveni no início, perdoem-me os erros que vou cometer
aqui, mas todos serão para explicitar o que alguém que não é do ramo pensa. A
ressocialização tem de ser pensada antes mesmo de alguém ir para a cadeia; ou
seja, temos que atuar na prevenção. E aqueles que são vulneráveis estão
propensos ao crime. E, aí, de maneira, eu diria, talvez pouco refletida da minha
parte, penso que aí deveria haver programa para socializá-lo — não sei se o termo
está correto.
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Daquilo que já consegui apreender de leituras vagas e difusas, quais são as
causas do crime? Há desde o componente do distúrbio psicológico grave, ou que se
transforma grave se não tratado, passando por aquilo que genericamente se chama
de crime organizado — eu prefiro dar o nome de drogas. E há uma terceira vertente
muito comentada, que creio ser verdadeira, que é exatamente o tema da
impunidade.
Leio e reflito e vou fazê-lo provocativamente que é muito comum entre os
juristas a proposta de pena alternativa. E eu, que sou médico, tendo a concordar
com os juristas. Mas, toda a vez que alguém que teve um indulto, alguém que
cometeu um crime leve venha a cometer um crime gravíssimo, quero dizer que fico
contra os juristas, lá no meu fundo da alma. Até porque, de debates em debates, de
omissões em omissões, de corrupções em corrupções nas polícias, e também no
mundo político e empresarial, o fato é que estamos construindo uma sociedade em
que o adulto tem medo de criança.
Portanto, como qualquer cidadão, acho não é crível que, depois de um
aumento tão grande da violência em nosso País, não tenhamos sequer um
diagnóstico preciso e uma proposta de “tratamento” também preciso.
Li no jornal de ontem que está acontecendo hoje um evento, em São Paulo,
com a presença daquela autoridade da Colômbia a quem é atribuído o êxito do
combate à violência naquele País, notadamente em Bogotá.
Portanto, como Presidente da Câmara e como cidadão comum, o que eu
gostaria que a Câmara fizesse é que produzíssemos um diagnóstico. Aquilo que
depender da Câmara nós vamos fazer, e aquilo que não depende da Câmara...
Porque não podemos imaginar que o papel da Câmara seja apenas fazer leis. Aqui
parece que somos avaliados por um taxímetro — quantas leis produzimos ou não. É
o famigerado senso comum que acomete inclusive a imprensa brasileira de imaginar
que o papel do Parlamento é produzir leis.
Tenho combatido a idéia de que, a cada mudança na legislação, a gente
passe a sensação para a sociedade de que aquilo é a chave mágica que vai
combater a violência. É mentira! As leis existentes no Brasil são mais do que
suficientes para diminuir a violência. Agora, seria também um absurdo pior do que o
senso comum imaginarmos que nada deva ser mudado.
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Acredito que este Seminário, pela tarefa a que se propõe, pelo nível dos
debatedores, pelos Deputados que se empenham neste tema, deverá produzir uma
sistematização, como é a intenção. O Deputado João Campos, repito, me falava
sobre isso.
Fui informado ainda na Mesa — e vou falar — de que São Paulo tem uma boa
experiência de ressocialização. Eu fiquei chocado. Eu sou do Estado de São Paulo e
tive um mandato de Deputado Estadual. Já fui visitar delegacias onde os presos
estavam amontoados, literalmente, contra as grades, porque não se tinha para onde
ir.
Então, se São Paulo ou qualquer Estado brasileiro tem um bom programa de
ressocialização, poderia começar, por exemplo, pela ex-FEBEM. Gostaria de estar
enganado, mas o fato é que a sociedade não suporta mais tamanha violência.
Aí, vez por outra, vêm alguns temas difíceis. Eu digo que não há tema
proibido para a Câmara dos Deputados. Um deles é a redução da maioridade penal.
Pode ser que sim, pode ser que não. Sempre fui contra a redução. No momento em
que a sociedade cobrou, fui contra; mas, se a experiência mundial apontasse para a
redução da maioridade penal como solução, eu passaria a ser a favor.
Certa feita, quando tinha o mandato de Deputado Estadual, o grande debate
era a pena de morte. Quem era contra, como eu, era levado, no debate, como
cúmplice da criminalidade. Até que um dia eu usei um argumento que me deu
grande satisfação. Li, numa pesquisa feita no Carandiru, que a maioria dos presos
era a favor da pena de morte. Aí eu me vinguei: “O fato de vocês defenderem a pena
de morte apenas os coloca no mesmo nível de concepção da maioria dos presos do
Carandiru”. Quase fui linchado politicamente. Mas sustentei a posição de que aquela
era, absolutamente, a verdade.
Como podem perceber, estou manifestando provocativamente, de um lado, a
minha frustração, porque não recebi aqui nenhum dado para poder falar com mais
consistência; mas, de outro lado, estou falando, de fato, aquilo que percebo, aquilo
que creio ser o papel de todos os que têm, como temos na Câmara, a função pública
de trabalhar para resolver problemas.
Acredito que com o PRONASCI, que vai aplicar 6 bilhões de reais num
período de 4 anos, exatamente num setor vulnerável e em regiões onde está
5
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demonstrado empiricamente que são as mais gravemente afetadas no tema
segurança pública, se inaugure uma nova fase na prevenção e no combate ao
crime, e, por conseqüência, na redução de apenados no Brasil.
Tem aumentado o nível de reincidência daqueles que cumprem penas e
voltam para a sociedade. Eu faço esta referência, porque me parece que pulou de
36% para 49%. Aqui no corredor, pressionando algum assessor para me dar algum
dado consistente, me deram esse. Mas também a conclusão desse dado é óbvia.
Por melhor que sejam algumas experiências, do ponto de vista do conjunto da
sociedade, nós estamos falhando. Se está aumentando... Não há como concluir de
forma diferente.
Se falo isso não é para nós, então, desistirmos. Ao contrário, comecei dizendo
que o mais importante é acreditar na ressocialização, o que não é fácil numa
sociedade onde os honestos, aqueles que levam uma vida absolutamente correta e
digna, ou uma grande parte, não têm chance. Então imaginar que a sociedade vá ter
uma atitude de proteção maior com aquele que deva ser ressocializado é só para
um conjunto de pessoas valorosas que percebem a dimensão social, não só para
esses que vão buscar a ressocialização, mas sobretudo na relação desses com o
conjunto da sociedade. Talvez na ordem inversa de prioridade: entre aquele que não
cometeu o crime e o que cometeu, naturalmente temos preferência. Porque é
exatamente para proteger a maioria que nós devemos trabalhar para corrigir,
orientar, tratar, quando for o caso, daqueles que vieram a ser condenados. E quando
falo tratar, lembro que há um estudo publicado nos Cadernos de Saúde Pública, em
2004, onde se mostra que o índice de tuberculose, no Rio de Janeiro, entre os
apenados, é 70% maior do que na população fora do cárcere.
Eu me lembro que, quando começamos a tomar contato e conhecimento da
AIDS, em São Paulo, discutimos isso. Na época, um grande Secretário Estadual de
Saúde de São Paulo era contra e achava que não era necessário, por exemplo,
fazer um programa específico para os presidiários. Isso não faz tanto tempo assim;
foi há uns 13 a 15 anos atrás.
Ou seja, nós temos desde aqueles que entendem, que militam, que doam do
seu cérebro e do seu sentimento para causas tão difíceis como essa, como também
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temos um conjunto quer sequer ainda foi alertado e despertado para a magnitude do
problema do sistema prisional.
Encerro, dizendo que, com esse sistema prisional vigente, estou mais entre
aqueles que duvidam de um programa massivo da ressocialização, respeitando e
estimulando aqueles programas que estão dando certo.
Perguntava ao Deputado João Campos: por que os presos não trabalham?
Ele dizia: “No Código Penal, isso está previsto; o que não está previsto é a
obrigatoriedade. O trabalho forçado não é permitido, mas o trabalho, como parte da
atividade de ressocialização, está previsto”.
Então, se eu tivesse uma única aposta por fazer, seguiria pela mudança do
sistema prisional para dar condição de trabalho aos presos, para, aí sim, serem
avaliados quotidianamente, com a possibilidade de voltar, quem sabe, mais cedo
para a sociedade, até para ter dignidade e não ficar na mão dos comandos
existentes dentro dos presídios brasileiros.
Posso estar completamente enganado, mas hoje aqui perdi a paciência.
Preciso falar de forma pouco elaborada, mas aproveitem se tiver algo a aproveitar.
Pelo menos, tem uma coisa: acho que vocês estão percebendo que aqui estamos
querendo acertar.
Quando o Estado de São Paulo acabou com o Carandiru, e o Governador
Geraldo Alckmin presenteou a minha cidade com 2 presídios — uma cidade com
apenas 7 mil habitantes —, eu então comecei a analisar aquilo e pensar como seria
a evolução.
O fato é que quem milita na política, e principalmente quem militou na
ditadura, sabe como são as células. Você faz reuniões clandestinas com poucos e
dali se organiza. Na minha opinião, esparramaram as células do PCC no Estado de
São Paulo, porque perdeu-se completamente a condição de fazer o controle. A
maior prova disso é que o sistema penitenciário brasileiro não consegue sequer
impedir a entrada de celular em presídio. Inacreditável!
Portanto, só tenho a aplaudir a Comissão por esta iniciativa, agradecer a
presença de todos e dizer que é um compromisso nosso, do Deputado João
Campos e de outros que aqui têm trabalhando muito sobre o tema —, e no que
couber à Câmara dos Deputados, além de produzir leis — agora vou concluir o
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raciocínio que não concluí naquele momento — a Câmara tem que jogar o seu peso
como Poder, digamos, bastante capilar na sociedade para pressionar os outros
Poderes — no que couber.
Portanto, sejam todos bem-vindos! E desejo e acredito no sucesso deste
evento. Parabéns a todos! (Palmas.)
O SR. APRESENTADOR (David Rayol) - Senhoras e senhoras, em
cumprimento à agenda oficial de trabalho, neste momento retira-se deste local
S.Exa. o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, passando a Presidência da
Mesa de Honra desta solenidade ao Exmo. Sr. Deputado João Campos.
Dando prosseguimento e seguindo a orientação da Presidência da Mesa, este
cerimonial recomenda aos próximos oradores que façam uso da palavra pelo tempo
regulamentar de 3 minutos.
Desta forma, anunciamos neste instante o pronunciamento do Sr. Percílio de
Sousa Lima Neto, Vice-Presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana, da Presidência da República, em representação, neste ato, ao Sr.
Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
O SR. PERCÍLIO DE SOUSA LIMA NETO - Exmo. Sr. Deputado João
Campos, nosso anfitrião na manhã de hoje, Presidente da Comissão de Segurança
Pública da Câmara dos Deputados; meu caro Dr. Maurício Kuehne, Diretor do
Departamento Penitenciário Nacional; Dr. Carlos Lélio Lauria, Presidente do
Conselho Nacional dos Secretários de Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e
Administração Penitenciária do Brasil; Sra. Elisabete Pereira, Diretora de Programas
da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, que representa, neste ato, a
Ministra Nilcéa Freire; Sras. e Srs. Deputados; Sras. e Srs. Congressistas, é com
muita alegria que me encontro aqui na representação do Presidente César Brito, do
Conselho Federal, que muito gostaria de estar presente para participar de um
encontro onde será debatido tema extremamente relevante do ponto de vista do
interesse da sociedade, do ponto de vista do interesse da cidadania. Mas sua vinda
não foi possível porque tinha o Presidente César Brito um compromisso inadiável no
Nordeste, que não teve como adiar. Delegou-me então a tarefa de aqui comparecer.
Eu quero, de plano, louvar esta iniciativa da Comissão de Segurança Pública,
da Câmara dos Deputados. Este é um tema presente no dia-a-dia de todos nós,
8
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cidadãos. Numa sociedade com tantas contradições, com tantas dificuldades, com
índice crescente de violência e com uma impunidade que lhe segue atrás, também
sempre crescente, todos nós estamos de olho e pedindo de forma equivocada penas
mais duras, penas mais longas, o cerceamento da atividade do condenado, a
aplicação de penas privativas de liberdade de uma forma mais forte e permanente,
como se isso fosse a solução para os problemas que antecedem esses meros
efeitos das contradições sociais que este País revela.
O Presidente Chinaglia foi extremamente feliz. Diz que não falava aqui como
jurista — e eu também não sou; sou um mero advogado —, mas que falava como
cidadão. E ele tocou nos pontos principais da preocupação da sociedade brasileira
em relação ao tema específico da ressocialização.
Vejam V.Exas. o que acontece. A violência, a impunidade... Ele sustentou
aqui a sua dúvida quanto à aplicação de penas alternativas e estabeleceu um
paralelo entre o grau da violência e a conveniência da aplicação da pena alternativa.
Evidentemente, nós sabemos que só aqueles apenados que representem perigo
social é que não poderiam vir a ser beneficiados.
Mas há outras coisas gravíssimas. Nós temos uma lei de execução penal
extremamente positiva que nunca foi aplicada na sua integralidade. Ela é letra morta
nos nossos códigos penais. Nunca foi aplicada. E tem soluções maravilhosas,
porque foi elaborada de uma forma muito pensada pelo Ministro Assis Toledo, do
STJ.
Mas não é só isso. As contradições de natureza financeira que este País
enfrenta contribuem de uma forma decisiva para a dificuldade de se dar assistência.
Nós temos rebeliões de forma recorrente em presídios, as quais fizeram com que o
Brasil fosse submetido a julgamento sobre aplicação de medidas restritivas da Corte
Interamericana da OEA exatamente por violação dos direitos humanos de internos.
Nós temos presídios-modelo — e isto é um grande equívoco de quem lá está
— que usam como prática da reeducação do interno a tortura recorrente, de forma
muito presente. Já tivemos casos em que o Conselho de Direitos Humanos se
deslocou daqui com o Subprocurador da República Santoro e o Deputado Nilmário,
e vimos coisas verdadeiramente absurdas. Apenas mentes doentias, patológicas, é
que seriam capazes de fazer aquilo.
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O nosso sistema penitenciário está aí. A superpopulação está aí. E o
Presidente sustentou aqui a sua dúvida entre aquele que tem o comportamento
ilibado e aquele que cumpriu pena... Só tem uma solução: nós temos que chamar a
sociedade brasileira, a sociedade civil, as entidades, e discutir de uma forma
permanente a busca de soluções que permitam encontrar o vetor para definir as
ações a serem praticadas pelo Poder Público.
Vejo aqui as maiores autoridades do País no tratamento dessa questão, a
partir dos integrantes da Mesa e dos demais presentes. Conheço muitas autoridades
que aqui farão palestra. Vamos pegar a boa vontade do Presidente da Câmara para
encaminhar à apreciação do Plenário desta Casa as soluções relevantes para o
enfrentamento do problema que haverão de ser encontradas ao final deste
seminário.
Eu quero desejar a todos muitas felicidades. Parabenizo mais vez o Deputado
João Campos. E tenha certeza de que, se há um encontro capaz de produzir
soluções e resultados que traduzam o interesse e a conveniência da sociedade
brasileira no resgate da nossa cidadania, é este encontro, a partir desta manhã.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. APRESENTADOR (David Rayol) - Senhoras e senhores, neste
instante, ouviremos o pronunciamento do Sr. Presidente do Conselho Nacional de
Secretários de Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária
do Brasil — CONSEJ, o Dr. Carlos Lélio Lauria Ferreira.
O SR. CARLOS LÉLIO LAURIA FERREIRA - Exmo. Sr. Deputado João
Campos, em nome de quem eu queria apresentar saudações a todos os
Parlamentares aqui presentes; Exmo. Dr. Maurício Kuehne, Diretor do Departamento
Penitenciário Nacional, em nome de quem eu queria apresentar as saudações a
todos os servidores do Departamento Penitenciário Nacional e, como neste ato o
senhor representa o Sr. Ministro da Justiça, a todos os servidores do Ministério da
Justiça; Exma. Sra. Elisabete Pereira, Diretora de Programas da Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres, representando neste ato a Ministra Nilcéa Freire;
Exmo. Dr. Percílio de Sousa Lima Neto, Vice-Presidente do Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana, da Presidência República, representando neste ato o
Sr. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e em nome
10
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de quem eu queria apresentar as saudações a todos os advogados e advogadas
que aqui estão presentes.
Senhoras e senhores, eu queria saudar de uma forma especial os meus
colegas

Secretários

de

Justiça,

de

Direitos

Humanos,

de

Administração

Penitenciária, de Cidadania, em nome do Dr. Edemundo Oliveira, Secretário de
Justiça de Goiás.
Eu queria saudar de uma forma especial também os meus colegas do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária aqui presentes, as senhoras
e os senhores.
Eu queria, Deputado João Campos, em nome do Conselho Nacional de
Secretários de Justiça e de Direitos Humanos, apresentar congratulações a todo o
Parlamento. Para um evento como este, nós todos estamos acostumados a ver
iniciativas de outros órgãos, mas é muito difícil ver o próprio Parlamento ter essa
iniciativa. O Parlamento é muito acusado especialmente no que diz respeito à falta
de coragem de determinar o descontingenciamento de recursos, matéria hoje tão
discutida no nosso meio.
Os precursores da reforma penal — todos nós sabemos disto, especialmente
os meus colegas palestrantes, que aqui com brilhantismo farão suas apresentações
— diziam que é muito difícil ou quase impossível segregar pessoas e esperar a sua
recuperação. Um evento como este, que tem como tema A Execução Penal
Brasileira e a Ressocialização de Presos e Egressos, nos remete a essa reflexão. É
muito difícil, como disse o Presidente, Deputado Arlindo Chinaglia, é muito difícil,
talvez quase impossível, esperar a ressocialização de pessoas encarceradas.
Muito se pergunta se um preso tem recuperação. Aqui vejo o Dr. Alvino, um
grande palestrante, que certamente discorrerá sobre esse tema e dirá que nós não
temos conhecimento suficiente para dizer se alguém que está encarcerado tem
recuperação. Mas temos uma certeza, Dr. Edemundo: é nossa obrigação oferecer
as condições mínimas para que essa pessoa tenha recuperação. E um evento como
este é muito apropriado para a construção de uma sociedade livre e igualitária. A
construção de uma sociedade livre e igualitária não pode dispensar um olhar para a
questão carcerária, com todos os seus acertos, com todas as suas mazelas.
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Entre as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, está aquela que diz:
“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados”.
Todos nós, Secretários de Justiça ou de Direitos Humanos, membros do CNPCP,
diretores e servidores do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da
Justiça, advogados, enfim, todos nós que lidamos especialmente com a questão
carcerária, temos que transformar a fome e a sede de justiça em exercício
profissional cotidiano.
Eu espero que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para discorrer sobre
esses temas, mas sobretudo que nós possamos sair daqui aplicando todos os
conhecimentos que serão discutidos aqui.
Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. (Palmas.)
O SR. APRESENTADOR (David Rayol) - Convidamos neste momento para
fazer uso da palavra a Sra. Elisabete Pereira, Diretora de Programas da Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres, em representação neste ato à Sra. Ministra
Nilcéa Freire.
A SRA. ELISABETE PEREIRA - Em nome da Ministra Nilcéa Freire e
particularmente em meu nome, quero saudar, na pessoa do Deputado João
Campos, a quem cumprimento especialmente, todos os componentes da Mesa e os
Parlamentares presentes.
Meu bom dia a todos. Ocupo esta tribuna já pedindo desculpas à Mesa e ao
Plenário. Apesar de muito disciplinada, não usarei somente os 3 minutos. Primeiro,
porque ocupo esta tribuna para falar de um segmento do sistema prisional brasileiro
sem nenhuma visibilidade, tão invisível que nem sequer no filme de boas práticas
nós o vimos: são as mulheres encarceradas. (Palmas.)
Culturalmente, sabemos que as mulheres sofrem terríveis discriminações na
sociedade brasileira. Não basta o mesmo tempo de estudo, nem 3 vezes mais, para
ganhar o mesmo salário. Sabemos que as oportunidades e o tratamento também
são muito distintos, e por isso infelizmente ainda estamos longe de construir e
alcançar uma sociedade livre e igualitária.
No sistema prisional, então, essa realidade é muito mais preocupante, é muito
mais revoltante e é muito mais assustadora, porque as mulheres são punidas
duplamente, às vezes triplamente: primeiro por serem mulheres, segundo por terem
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cometido crimes, terceiro por, muitas vezes, serem negras. Essa é a realidade do
sistema prisional brasileiro.
Em 2003, chegamos ao absurdo de descobrir, o que foi provocado sem
dúvida nenhuma pela sociedade civil organizada, que a maior parte do sistema
prisional nos Estados não concedia indultos para as mulheres porque no texto do
decreto vinha escrito “o preso” e, se é “o preso”, é o homem. Então, a mulher não
precisa de indulto.
E foi a partir dessa data que o Poder Executivo, através da Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres, em parceria com o Ministério da Justiça e o
Departamento Penitenciário Nacional, começou a pensar e a elaborar políticas
públicas para esse segmento.
Passamos então a olhar in loco essa realidade. Pena que o nosso querido
Deputado Arlindo Chinaglia não esteja mais aqui. Sou paulista como ele e tenho um
pesar muito grande em revelar também a esta Comissão e a este Plenário que o
Carandiru não acabou. O Carandiru foi implodido porque não servia mais para os
homens, mas a última ala do Carandiru está mantida e serve de presídio para três
mil e poucas mulheres brasileiras. (Palmas.) Então, para as mulheres fica o resto, o
resto que nem sequer serve aos homens presos.
Em visita, constatamos que uma ala do presídio feminino da Colméia, aqui em
Brasília, é destinada a presos com problemas mentais e toda a parte de sol e de
recreação do pátio é por eles ocupada, enquanto as mulheres ficam confinadas em
celas, esperando vaga para terem um banho de sol.
Nobre Presidente da Comissão, recentemente a Defensoria Pública
denunciou 3 mortes de mulheres no presídio de Sant'Ana por contaminação de
água, ratos e pombos.
Sexta-feira, estivemos no presídio que se diz ser o melhor de Recife,
Pernambuco, a Colônia Bom Pastor. Ele foi construído com 30 celas para 90
mulheres e tem, amontoadas, 450 mulheres, que amarram lençóis nas grades para
pelo menos sentar um pouco. Dentro das celas, com presas com tuberculose e
sífilis, convivem bebês e crianças.
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Essa realidade é pior porque as mulheres dificilmente se rebelam, queimam
colchões, botam a boca no trombone, pulam cerca ou fazem guarda de refém. Por
isso, ficam sendo jogadas em lugares em que nem porcos merecem estar.
Para concluir — já fui avisada de que meu tempo acabou —, digo que foi
constituído um grupo de trabalho interministerial, com a participação de 12
Ministérios, sob a coordenação do Departamento Penitenciário Nacional e da
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República.
Esse GT está instalado, tem vigência até começo de dezembro e tem a
responsabilidade de elaborar políticas públicas para mudar essa realidade.
Finalizo dizendo que a esses seres humanos, homens e mulheres, a lei tirou
somente a liberdade, o direito de ir e vir, não tirou o direito à saúde, à educação, ao
trabalho e ao lazer.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. APRESENTADOR (David Rayol) - Em representação ao Sr. Ministro
de Estado da Justiça, neste momento tem a palavra ao Dr. Maurício Kuehne, Diretor
do Departamento Penitenciário Nacional.
O SR. MAURÍCIO KUEHNE - Exmo. Sr. Deputado João Campos, Presidente
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara
dos Deputados, em cuja pessoa me permito saudar todos os integrantes da Mesa;
Srs. Parlamentares; minhas senhoras e meus senhores, diante das colocações aqui
realizadas, a tarefa que nos cabe é extremamente complexa.
Representando neste momento, com muita honra, S.Exa., o Sr. Ministro de
Estado da Justiça, Dr. Tarso Genro, posso iniciar dizendo que, sob inspiração do
Exmo. Sr. Ministro, o Brasil passa a viver, doravante, uma nova dimensão quanto ao
problema carcerário.
O Programa Nacional de Segurança com Cidadania é um verdadeiro desafio.
É algo que realmente deverá, sob nossa ótica e dentro da perspectiva que estamos
procurando ver e dimensionar, revolucionar o sistema prisional.
Quando S.Exa. lançava as primeiras bases a respeito do PRONASCI, a idéia
nos entusiasmou sobremaneira. Porque remontávamos, ainda que rapidamente,
dentro da experiência que logramos haurir ao longo do tempo no campo da
execução da pena, àquilo que a Constituição Imperial já estabelecera nos idos de
14
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1824: que as nossas cadeias deveriam ser limpas e arejadas e que os presos
deveriam ser separados convenientemente. E nessa retrospectiva rápida, mais do
que centenária, o quadro de inércia, de apatia e de omissão de governos e mais
governos é palpável sob todos os aspectos, culminando nos dias de hoje em
chegarmos a um déficit de mais de 220 mil vagas no sistema penitenciário brasileiro.
Praza aos céus consigamos fazer com que tudo aquilo que foi pensado possa
realmente ser realizado, a começar pelo sistema penitenciário federal, que remonta
não apenas à Lei de Execução Penal, de 1984, mas a 1966, quando já se
estabelecia que, enquanto a União não construísse os estabelecimentos penais, a
custódia dos presos sob a responsabilidade da Justiça Federal deveria ser de
responsabilidade das unidades federadas. Isso era para ter sido feito.
Quando nós observamos aqui as pontuações efetivadas, e não há margens
para contestações, vemos que 80% da massa prisional, hoje representativa de 420
mil presos, não logram exercer qualquer atividade laborterápica, e a omissão, o
quadro de indiferença parte de todos os segmentos, de todos os Poderes,
indistintamente. Conseguimos chegar a este ponto que está num nível de
insuportabilidade.
Então, o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, na perspectiva
primeira — é um programa de médio e de longo prazos, não podemos corrigir uma
omissão mais do que centenária em par de anos —, começa com as chamadas
prisões de jovens adultos para o público masculino e para o público feminino,
procurando separar o joio do trigo, procurando fazer com que o jovem delinqüente
na faixa etária de 18 a 24 anos não venha a se mesclar aos criminosos da mais alta
periculosidade recolhidos nos diferentes ergástulos públicos brasileiros, que estão,
realmente, deixando muito a desejar.
É um programa que irá exigir um pacto com as unidades federadas, um pacto,
como bem lembrou aqui o Dr. Percílio, para que seja cumprida a Lei de Execução
Penal, para que possamos ver a comunidade também inserida e comprometida com
os problemas relacionados à execução da pena. Diviso daqui o Dr. Alvino, que
costuma dizer, em expressão lapidar, que hoje o homem está contido, mas amanhã
ele estará contigo, estará com a sociedade. E nós estamos vendo esse homem
retornar em piores condições do que quando adentrou nossos cárceres.
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Urge, pois, a modificação. E, sob a inspiração do Deputado João Campos,
vemos que a Câmara dos Deputados se compromete com esses aspectos, se
irmana a esse propósito de realmente procurarmos fazer com que alguma coisa seja
feita para a reversão disso que aí está.
Em nome de S.Exa., o Sr. Ministro de Estado da Justiça, parabenizamos
V.Exa., Deputado João Campos, bem como todos os Deputados integrantes da
Comissão e toda a Câmara dos Deputados, que faz com que este problema prisional
aflore para um debate amplo, que reverta em benefício de toda a coletividade.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. APRESENTADOR (David Rayol) - Para que se pronuncie e, em
seguida, declare oficialmente encerrado este ato solene, fará uso da palavra o
Exmo. Sr. Deputado João Campos, Presidente da Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados e idealizador deste
evento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Saúdo com muito prazer o
Dr. Maurício Kuehne, Diretor do Departamento Penitenciário Nacional, que neste ato
representa S.Exa., o Ministro da Justiça, Tarso Genro.
Cumprimento o Dr. Carlos Lélio Lauria Ferreira, Presidente do Conselho
Nacional de Secretários de Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração
Penitenciária.
Cumprimento o Dr. Percílio de Sousa Lima Neto, Vice-Presidente do
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Presidência da República,
neste ato representando o Sr. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.
Cumprimento a Sra. Elisabete Pereira, Diretora de Programas da Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres, representando neste ato a Sra. Ministra;
cumprimento meus colegas Parlamentares, Deputados Paulo Rubem Santiago;
William Woo; Alexandre Silveira; Jusmari Oliveira; Francisco Tenório; Vieira da
Cunha, Presidente da Comissão das Relações Exteriores; Pinto Itamaraty, VicePresidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado;
Domingos Dutra, Relator da CPI que investiga o Sistema Penitenciário Brasileiro,
instalada recentemente. Este seminário tem a participação não só do Relator,
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Deputado Domingos Dutra, como de diversos membros desta CPI. Teremos também
a presença do Presidente, Deputado Neucimar Fraga.
Cumprimento também nossos palestrantes e convidados, que aqui vêm com o
espírito de colaboração; os policiais civis; os policiais militares e os policiais federais,
que vejo neste auditório; além dos acadêmicos de Direito de diversas universidades
de Brasília. Estendo ainda meus cumprimentos à Deputada Maria do Carmo, que
também está conosco, prestigiando a abertura deste seminário.
Agradeço a todos, especialmente aos membros da Comissão de Segurança
Pública, que, no primeiro momento, entenderam como era importante a realização
deste seminário e apoiaram, portanto, a iniciativa.
Estou ansioso por ouvir cada um dos nossos palestrantes, mas eu gostaria,
agradecendo a todos, de dizer que a Comissão de Segurança Pública, desde o
início desta Sessão Legislativa, elegeu algumas prioridades para o trabalho deste
ano. Dentre essas prioridades, quer seja no sistema prisional brasileiro, quer seja no
sistema de segurança pública, elegemos identificar as experiências positivas no
sistema, no Brasil e fora dele, e torná-las conhecidas e potencializadas, para, a partir
disso, certamente, setores desse segmento, segurança pública, ou do sistema
prisional, buscasse adotá-las onde não estão sendo levadas a termo. E este
seminário está, portanto, dentro dessa nossa concepção.
É próprio da natureza humana evidenciar aquilo

que é

negativo.

Aparentemente, parece que o sistema penitenciário brasileiro tem pouca coisa
positiva a fazer. De outro lado, é verdade que temos situações positivas. Como é
evidenciado sempre apenas o aspecto de que o sistema é falido — de fato é falido,
evidenciam-se mortes, violências dentro dos presídios, ausência de assistência, de
estrutura e de investimento —, isso termina ficando no inconsciente da sociedade
brasileira e contribui sobremaneira para aquele sentimento a que o Presidente
Arlindo Chinaglia se referiu aqui, qual seja, o da incredulidade quanto à
ressocialização e a recuperação.
Eu me incluo entre aqueles que acreditam. Na medida em que evidenciarmos
as experiências positivas e demonstrarmos que elas, embora pontuais, localizadas,
são de fato positivas, têm conseqüência no sistema, também estaremos dando uma
grande contribuição para mudar esse sentimento da sociedade brasileira e fazer
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com que as pessoas acreditem. Na medida em que as pessoas acreditarem,
certamente, daremos o primeiro passo para estabelecer e imprimir mudança.
Às vezes, penso: como temos uma Lei de Execução Penal boa, positiva,
avançada; temos índices de violência no Brasil preocupantes; temos uma
significativa população carcerária, e há omissão coletiva em relação a esse tema?
Penso que a sociedade tem contribuído sobremaneira para isso, não só em
razão da incredulidade, mas de um sentimento da sociedade, que não tem
fundamento científico, cristão ou pedagógico. A sociedade termina tendo uma visão,
uma concepção, o sentimento, a partir do ódio, do rancor, da vingança, de que preso
tem é que morrer.
Na medida em que o homem e a mulher, o cidadão, enfim, tem essa postura,
isso folga os Governos. Se aquilo que a própria sociedade elege como prioridade
nem sempre o Governo o trata assim, imaginem aquilo que a sociedade coloca não
em segundo plano, mas em último plano, que ela ignora. Como o Governo vai ter
isso como prioridade?
Se a sociedade tivesse uma visão não pedagógica, científica, cristã, mas,
pelo menos, uma visão egoística desse tema, tudo seria diferente. Por que
egoística? Porque, quando pensamos no processo de ressocialização — e eu digo
que essa é uma visão egoística —, na verdade, não estamos preocupados com
aquele que delinqüiu e está no cárcere, mas, sim, em nós mesmos, no amanhã,
quando esse cidadão deixar o cárcere e voltar ao convívio comum. Se ele retorna
em condições piores, quem vai se dar mal somos nós, os nossos filhos, o nossos
jovens, os nossos pais. Essa, portanto, é uma visão egoística. Mas, se nós
tivéssemos pelo menos essa visão egoística, certamente a postura da sociedade
seria diferente.
Nós vamos, durante este seminário, verificar que a Lei de Execução Penal
brasileira é boa, assim como o é o ECA. De certa forma, portanto, o Parlamento tem
cumprido com o seu papel de disponibilizar para a sociedade brasileira uma
legislação razoável. Mas a sociedade se omite, os Poderes Executivos nas diversas
esferas de governo se omitem, e nós não temos a implementação da Lei de
Execução Penal brasileira e não podemos aferir o resultado que ela propõe
juntamente com a política penitenciária brasileira.
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Será que termos uma estrutura física adequada, assistência de saúde,
assistência jurídica e religiosa, além do trabalho do preso adequado nos termos da
Lei de Execução Penal propiciaria uma realidade diferente? Na minha convicção,
sim. Estou certo disso, estou absolutamente convencido disso.
De tal forma que este seminário trabalha uma vertente diferenciada da
vertente proposta pela CPI. A CPI busca investigar, diagnosticar a realidade do
sistema penitenciário brasileiro — embora, de certa forma, todos nós tenhamos um
diagnóstico na cabeça da realidade do sistema penitenciário brasileiro — e quem
sabe apontar rumos, determinar responsabilidade, inquietar aqueles que têm
responsabilidade direta com o sistema.
O seminário tem um caminho diferente. Nós queremos que as pessoas
acreditem no sistema penitenciário, acreditem nas pessoas, acreditem que é
possível recuperar as pessoas, resgatá-las de um caminho da delinqüência para um
caminho da cidadania, de respeito, de convívio social. E precisamos potencializar
essa crença, esse sentimento, essa concepção, essa visão, para que, aí, possamos
estabelecer e imprimir mudanças nesse sistema.
Que Deus abençoe a todos nós. Que durante este seminário possamos nos
convencer de que é possível e que cada um de nós somos agentes dessa mudança,
da mudança dessa realidade que angustia e aflige a todos.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. APRESENTADOR (David Rayol) - Senhoras e senhores, concluído o
pronunciamento do Exmo. Sr. Deputado João Campos, neste momento, desfaz-se a
Mesa de Honra.
Solicitamos a todos que permaneçam em seus lugares, pois, logo após o
deslocamento das autoridades que compuseram a Mesa de Honra, iniciaremos
imediatamente os trabalhos técnicos.
Senhoras e senhores, cumprindo a programação deste seminário, teremos,
neste momento, o primeiro painel sobre o tema O Fundo Penitenciário Nacional
(FUNPEN) – Recursos Orçamentários aos Entes Federados e Contingenciamentos,
seguido de debates.
Para coordenar essa atividade, convidamos para tomar assento à Mesa o
Exmo. Deputado Paulo Rubem Santiago.
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Com a palavra o Sr. Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem Santiago) - Bom dia a todos
que nos honram com suas presenças neste plenário, Auditório Nereu Ramos.
É um prazer, em nome da Comissão de Segurança Pública, saudar o
Presidente, Deputado João Campos, os integrantes da Comissão, Deputados
William Woo, Maria do Carmo, de modo especial, o Vice-Presidente, Deputado Pinto
Itamaraty, além de Raimundo Carneiro e demais Deputados e Deputadas.
Na Comissão de Segurança Pública, temos trabalhado para que as questões
relacionadas ao financiamento e à execução orçamentária das políticas de
segurança também sejam discutidas pelos seus integrantes.
Nós, ao mesmo tempo em que ocupamos uma representação na Comissão
de Segurança, também atuamos na Comissão Mista de Orçamento, Planos e
Fiscalização. Temos chamado a atenção dos integrantes da Comissão, dos
profissionais que operam diariamente no sistema penitenciário brasileiro, que
operam as políticas de segurança e defesa social para a importância da análise da
execução orçamentária dos programas da segurança pública no País.
Recentemente, elaboramos um levantamento que poderá ser disponibilizado
a todos os participantes do seminário, no qual destacamos quais são os recursos
destinados aos diferentes programas da segurança pública na órbita do Ministério da
Justiça e a disparidade que há na execução desses programas ao longo dos anos.
Certamente, os senhores poderão observar, na explanação do Diretor do
Departamento Penitenciário, quais têm sido as dotações orçamentárias aprovadas
nas leis orçamentárias anuais e nas diretrizes orçamentárias anuais.
Agora mesmo, encontra-se nesta Casa, na Comissão Mista de Orçamento, o
Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2008, cujas dotações globais para o
fundo penitenciário atingem o montante de 200 milhões de reais, o que representa
menos da metade das dotações orçamentárias previstas e executadas para a área
de investimento no exercício fiscal de 2001. Portanto, há 6 anos, decorridos de 2001
até o presente exercício.
Quero, com isso, agradecer ao Presidente João Campos a nossa indicação
para presidir essa primeira mesa de debates, agradecer também pela oportunidade
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de levar aos senhores o debate sobre o financiamento da segurança pública nas
suas distintas esferas de ação governamental.
Convido para estarem conosco à Mesa e realizarem esse primeiro debate o
Sr. Maurício Kuehne, Diretor do Departamento Penitenciário Nacional; o Sr. Felipe
Daruich Neto, Diretor do Departamento de Programas Especiais, da Secretaria de
Orçamento Federal, representando o Secretário-Executivo do Ministério do
Planejamento; o Sr. Carlos Lélio Lauria Ferreira, Secretário de Justiça e Direitos
Humanos do Amazonas e Presidente do Conselho Nacional de Secretários de
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e Administração Penitenciária, e o nosso
companheiro integrante da Comissão de Segurança Pública e que participa conosco
da Subcomissão para Programas, Orçamentos e Financiamento da Segurança
Pública, Deputado William Woo, de São Paulo.
Passo, então, a palavra ao Diretor do Departamento Penitenciário Nacional,
Dr. Maurício Kuehne, que tratará do tema: O Fundo Penitenciário Nacional
(FUNPEN) — Recursos Orçamentários aos Entes Federados e Contingenciamentos.
O SR. MAURÍCIO KUEHNE - Exmo. Sr. Deputado que preside os trabalhos
deste painel, a temática proposta em relação a este seminário, que requer, acredito,
doravante, bastante objetividade, diz respeito aos recursos amealhados pelo Fundo
Penitenciário Nacional.
Procuramos trazer um quadro bem sintético a respeito da situação. Havia
conversado anteriormente com o Deputado João Campos, para que pudéssemos ter
também uma exposição bem objetiva do nosso Diretor-Executivo do Departamento
Penitenciário Nacional, Dr. Cristiano Andrade, que irá explicitar todos os aspectos
concernentes à forma de arrecadação, a disponibilização dos recursos às unidades
federadas, os contingenciamentos havidos. Sistematicamente, todos os anos ocorre
essa figura, que traz algum problema para a questão prisional.
Primeiramente, eu gostaria de acentuar e de dizer em alto e bom tom, porque
há uma concepção errônea por parte da sociedade, por parte da mídia, mas peço
vênia para dizer, e já ouvi de muitos Parlamentares: que o Fundo Penitenciário
Nacional seria a

tábua

de

salvação

do

sistema

penitenciário

brasileiro.

Absolutamente! Não o é nem foi feito para tal. Os recursos amealhados pelo Fundo
Penitenciário Nacional provêem algumas das necessidades das unidades federadas.
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Mas, a partir de agora, e mais do que nunca, esses recursos irão se direcionar para
o sistema penitenciário federal, sem prejuízo, evidentemente, da alocação de
recursos das unidades federadas, como a União sistematicamente tem feito para
suprir, prover algumas das suas necessidades.
Bastaria sinteticamente dimensionar a problemática hoje existente. Se temos
um déficit de vagas — eu arredondaria os números para dizer que esse déficit é de
200 mil vagas; se o custo de uma vaga no sistema prisional brasileiro está na ordem,
variável de unidade federada para unidade federada, mas na média nacional, de 30
mil reais, então, bastaria-nos multiplicar os 30 mil pelas 200 mil vagas de déficits e
teríamos uma necessidade hoje de 6 bilhões de reais.
O Fundo, desde a sua existência, desde 1994, amealhou, até o final de 2006
–– e os números serão aqui descritos, tenho o final do exercício de 2006 tãosomente aqui ––1 bilhão e 212 milhões 434 mil e 818 reais.
Ou seja, não atenderíamos a uma quinta parte da real necessidade hoje em
função do déficit existente. O Fundo Penitenciário Nacional, a não ser que se eleve o
percentual a respeito do que é arrecadado, em função das diferentes loterias,
jamais, em tempo algum, irá prover as necessidades do Sistema Penitenciário
Nacional.
Então, que se espanquem essas dúvidas, porque os descontingenciamentos
em relação a eventuais verbas contingenciadas — e hoje estamos com uma
determinada importância ainda contingenciada, mas com a promessa já formal de
S.Exa. o Sr. Presidente da República, dita ao Ministro de Estado da Justiça, Tarso
Genro, como também de toda a equipe econômica, que é algo em torno de 210, 212
milhões de reais que serão descontingenciados, para terem aplicabilidade em
relação às necessidades precípuas no que tange ao sistema prisional dentro da
perspectiva do Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que é o
PRONASCI. Este programa irá fazer com que possamos alocar os recursos às
unidades federadas para o início daquilo que pretendemos ver não como uma tábua
de salvação do sistema prisional, mas como o começo de um longo caminho a ser
percorrido para suprir essa omissão mais do que centenária que estamos,
lamentavelmente, vivenciando, que são as chamadas penitenciárias de jovens
adultos para a faixa de 18 a 24 anos, dentro de uma concepção de que nada mais,
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nada menos se irá exigir das unidades federadas, senão o cumprimento dos
dispositivos contidos na lei de execução penal, para prover as diferentes
modalidades de assistências ali existentes; para prover as questões relacionadas ao
trabalho, relacionadas ao ensino, relacionadas à assistência médica, à assistência
jurídica, à assistência material e outras situações expressamente previstas na Lei de
Execução Penal.
Como sei que o tempo urge e a objetividade agora será exigida, peço vênia,
Sr. Deputado, para pedir que o Dr. Cristiano Andrade possa fazer sua apresentação
a

respeito

desta

temática

quanto

à

enunciação

dos

recursos

e

dos

contingenciamentos.
O SR. CRISTIANO ANDRADE - Exmo. Sr. Deputado Paulo Rubem Santiago,
Presidente dos Trabalhos, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes
da Mesa, Srs. Parlamentares, senhoras e senhores, preparamos uma apresentação
bem sintética, que procura relatar ou demonstrar a história do Fundo Penitenciário
Nacional desde a sua origem até o final do exercício passado, de 2006.
A abordagem é em relação à legislação, que rege essa matéria, a
arrecadação das receitas previstas na lei, a execução orçamentária e financeira e o
repasse detalhado para cada ente federado.
(Segue-se exibição de imagens.)
O Fundo Penitenciário Nacional foi criado pela Lei Complementar nº 79, de
1994, regulamentado pelo Decreto nº 1.093, do mesmo ano. É um fundo de natureza
contábil, integra o orçamento fiscal da União e tem a finalidade precípua de financiar
e apoiar a modernização do sistema penitenciário brasileiro.
Essa é a finalidade do Fundo Penitenciário em que os Estados a demandam
em relação à apresentação de projetos. É por meio de projetos que os recursos do
fundo são destinados aos Estados.
A forma de implementação dos recursos do fundo em grande parte se dá de
forma centralizada –– um princípio bem antigo do Decreto Lei nº 200, de 1967.
Como classificação desses recursos, seria uma transferência voluntária, porque não
é uma transferência legal, constitucional e não decorre do SUS, que é a definição
que o art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal nos fornece.
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Os recursos ali são repassados, só são efetivados a partir de convênios e
contratos de repasse. Esses são instrumentos hábeis para o repasse de recursos do
Fundo Penitenciário Nacional aos Estados da Federação.
Como legislação aplicável às transferências voluntárias, cito a Lei de
Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e as Instruções
Normativas da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.
Essa tabela demonstra desde a origem do fundo, em 1994, até o exercício
findo de 2006, um detalhamento da arrecadação das receitas do fundo. As custas
judiciais, lamentavelmente, a partir de 2005, em razão da Emenda Constitucional nº
45, de dezembro de 2004, foram retiradas do escopo de receitas do Fundo
Penitenciário. Permanecemos em 2005 e 2006 sem arrecadação nesse tipo de
receita.
As loterias federais, como era de se esperar, têm maior participação em
relação às receitas. Os recursos próprios não financeiros decorrem basicamente das
multas penais, do perdimento de bens para a União e outras receitas. Os recursos
próprios financeiros, que têm uma expressiva participação, decorrem da aplicação,
da remuneração da aplicação do recurso arrecadado pelo Fundo Penitenciário,
remunerado pelas taxas oficiais do Governo. Isso totaliza, em valores constantes,
históricos, o montante de 1 milhão 630 mil reais, aproximadamente, arrecadados ao
longo de 1994 até 2006.
Esse gráfico procura demonstrar a arrecadação total em cada ano, que
representa o somatório de cada receita. Evidentemente, há uma evolução. As
loterias federais contribuem para essa evolução, arrecadação. Em 2005, 2006,
percebe-se uma queda, justamente pela retirada das custas judiciais do rol de
receitas do Fundo Penitenciário.
Esse gráfico demonstra a evolução das receitas e o grau de participação de
cada uma delas em cada exercício de 1994 até 2006. Reparem que as custas
judiciais tinham uma representatividade muito grande para o fundo. Em 1996, 1997,
1998, chega a ser superior, inclusive, à arrecadação das loterias federais.
Note-se também que os recursos próprios financeiros, a remuneração da
aplicação dos recursos do fundo vem crescendo muito a partir de 2003. Por quê? Há
uma grande diferença entre o que é arrecadado e o que é aplicado. Esse saldo
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positivo aplicado no mercado, remunerado pelas taxas acabou sofrendo um
acréscimo muito grande. Essa coluna verde dos recursos próprios financeiros é
decorrente desse fenômeno: arrecada-se mais do que se gasta. Aplica-se esse
saldo e, conseqüentemente, ganha-se uma remuneração maior.
Esse gráfico demonstra a participação de cada receita — acumulado de 1994
até 2006 — que compõe o Fundo Penitenciário. Certamente essa parte azul das
custas judiciais seria bem maior caso ela não tivesse sido retirada do rol de receitas
do fundo.
Em relação à execução orçamentária e financeira, no período de 1995 até
2006, essa primeira coluna representa o crédito autorizado do Fundo Penitenciário
Nacional. É aquela posição que no meio orçamentário chama-se de lei mais crédito,
a posição final do início do exercício. A segunda coluna representa o crédito
utilizado. Ou seja, quanto do crédito autorizado foi utilizado. E a terceira coluna
significa o recurso utilizado, ou seja, o financeiro que foi empregado, com base na
utilização do crédito.
Na análise dessa tabela já se percebe uma diferença entre aquilo que é
autorizado e o que foi utilizado. Essa diferença basicamente se pode imputar ao
contingenciamento dos recursos. Isso significa que, em 1995, dos 78 milhões
autorizados, apenas 38 milhões foram disponibilizados como limite de pagamento,
como crédito, como limite de empenho para movimentação, dos quais apenas 8
milhões 760 foram efetivamente pagos. Representam os empenhos liquidados e
pagos.
A diferença entre crédito autorizado e crédito utilizado é constante. Com maior
ou menor grau de incidência, mas ele é constante em todos os exercícios.
Nesse gráfico, a parte azul significa o crédito foi utilizado; a parte verde, o que
não foi utilizado. Basicamente, foi o contingenciamento. Isso é bem claro. O gráfico é
bom porque ilustra de forma clara o grau de contingenciamento pelo qual o fundo
passou nos anos de sua existência, desde 1994, desde a aplicação dos recursos em
1995.
Esse gráfico ilustra os graus, os percentuais, melhor dizendo, de
contingenciamento que os créditos orçamentários do fundo sofreram ao longo dos
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exercícios. Destaca-se aí o ano de 1999, com o contingenciamento de quase 75%
do orçamento do Fundo Penitenciário.
Em relação à execução financeira, temos 2 colunas: uma de pagamentos,
cujos fatos geradores têm origem no próprio exercício; e os restos a pagar,
decorrentes dos exercícios anteriores. O somatório dessas 2 colunas, na coluna
total, lá embaixo, significa que o fundo já aplicou recursos da ordem de 1 bilhão e
350 milhões de reais ao longo de sua existência. Esse valor de 1 bilhão e 350
milhões significa recursos financeiros efetivamente utilizados.
Em relação aos recursos financeiros, esse gráfico demonstra a parcela de
participação de cada grupo; ou seja, os pagamentos do exercício e os pagamentos
de restos a pagar. O somatório de cada uma dessas partes significa o valor total
empregado de financeiro em cada exercício.
Por modalidade de aplicação, podemos dividir esse 1 bilhão e 350 milhões em
aplicações diretas, aquelas que o Departamento Penitenciário Nacional faz enquanto
gestor legal do fundo. As transferências ao exterior representam 0,2% apenas; ao
terceiro setor, que são as entidades privadas sem fins lucrativos, 0,8%; e o grande
montante destinado aos Estados, no valor de 1 bilhão e 212 milhões, que representa
quase 90% de tudo o que foi empregado no Fundo Penitenciário até o final de 2006.
Detalhando essa aplicação para os Estados, de 1 bilhão e 212 milhões, e
classificando as regiões geopolíticas, destaca-se a Região Sudeste, com a
percepção de quase 50% dos recursos; logo após, o Nordeste, com 18,6%; e em
seguida, as Regiões Centro-Oeste, Norte e Sul.
Detalhando mais ainda em relação aos Estados, às Unidades da Federação,
temos cada unidade federada com o seu percentual de percepção dos valores de 1
bilhão e 212 milhões.
Então, para saber quanto cada Estado recebeu, basta multiplicar o percentual
pelo valor total acima, de 1 bilhão e 212 milhões.
É importante salientar que, desses recursos que foram repassados aos
Estados, o Departamento Penitenciário Nacional procura seguir o critério de
população prisional; ou seja, quanto maior a população prisional de um Estado,
maior a tendência daquele Estado em receber recursos do fundo.
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Acho importante também salientar que o fundo, apesar de ser contingenciado,
como falei no início, não é uma transferência legal nem obrigatória. Então, o Fundo
Penitenciário está, sim, na base contingenciável do Governo, é uma despesa
primária

discricionária.

E

esse

contingenciamento

decorre

da

Lei

de

Responsabilidade Fiscal, que exige que em até 30 dias após a publicação do
orçamento venha o decreto de programação financeira e se regule a despesa
conforme a arrecadação das receitas.
Então, acho importante que se busquem mecanismos para evitar que o Fundo
Penitenciário venha a ser contingenciado anualmente, que se busque uma
alternativa, como a compensação de corte em outras programações do Governo,
para que se priorize o Fundo Penitenciário e que se possa descontingenciar os mais
de 200 milhões de reais que estão acumulados a título de superávit financeiro
apurado no balanço patrimonial do fundo.
Basicamente é isso. Agradeço a atenção de todos. (Palmas.)
O SR. MAURÍCIO KUEHNE - Agradeço ao Dr. Cristiano, que em muito
subsidiou aqui as informações de nossa parte.
Na qualidade Diretor do Departamento Penitenciário Nacional, deveríamos
naturalmente colocar mais 2 pontos bem rapidamente. O primeiro deles diz respeito
exatamente a essa verba contingenciada, em torno de 216 bilhões, à qual já me
reportei; e que há o compromisso de descontingenciamento, mesmo porque ele
integra esse caminho inicial no que tange ao Programa Nacional de Segurança com
Cidadania que o Ministério da Justiça está implementando.
Havia um total de contingenciamento em torno de 420 ou 430 milhões, dos
quais 200 e poucos milhões já descontingenciados da área de segurança pública
propriamente dita, da área da SENASP. Agora, as conversas recentes são no
sentido de que esse aporte de recursos também vai ser descontingenciado.
E um outro aspecto a informar é que, conquanto tenhamos sempre procurado
chegar ao final do exercício com o comprometimento de contingenciar toda a verba
disponibilizada ao Departamento Penitenciário Nacional, ela não pode atingir o
patamar de 100%, mesmo porque a transferência depende, fundamentalmente, de
compromissos assumidos pelas unidades federadas no que tange à transferência de
recursos.
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Já houve casos de chegarmos ao final de um exercício e não podermos
repassar à unidade federada importâncias, às vezes, até vultosas por problemas dos
mais diversos, quer problemas de ordem técnica, quer problemas em razão de
aquela unidade federada, de repente, estar inadimplente em relação a alguma
situação qualquer e não demandou a tempo a medida judicial que temos até
recomendado. E quando não fazemos o repasse, cerceados pelo fato de o Estado
estar inadimplente, ele tem buscado o caminho judicial e tem logrado intenso êxito,
mesmo porque se trata de uma verba destinada, no mais das vezes, para as
unidades federadas, à construção de unidades penais. E não é crível que, de
repente, na segunda ou na terceira parcela, não possamos fazer aquela
transferência porque o Estado está inadimplente por uma questão ou por outra.
Então, essas situações temos conseguido obviar. Mas, no exercício passado,
cerca de 20 e tantos milhões não puderam ser transferidos para uma Unidade da
Federação por problemas de ordem eminentemente técnica.
É claro que por se tratar de verba do Fundo Penitenciário Nacional, que é
considerada uma verba carimbada devido a uma lei complementar, não pode haver
o comprometimento desse dinheiro. Ele não vai para a vala comum, digamos assim,
do Erário, mas fica disponibilizado para o exercício seguinte ou subseqüentes, para
ser aplicado, única e exclusivamente, dentro da questão prisional.
Seriam os esclarecimentos, Sr. Deputado, que o Departamento Penitenciário
Nacional teria a prestar. Registramos que o Fundo Penitenciário Nacional em
Números — FUNPEN em Números, em que há a discriminação de todos os
repasses feitos a todos os Estados, convênio por convênio, desde a existência do
Fundo, está disponibilizado no site do Ministério da Justiça. O site está mudando.
Por enquanto, é www.mj.gov.br, mas vai mudar para www.justica.gov.br/depen. E ali
qualquer cidadão pode procurar todas as informações a respeito do Fundo
Penitenciário Nacional em relação ao seu Estado, pode saber qual foi o aporte de
recursos destinado, em conformidade com o percentual que o Dr. Cristiano. Poderá
não só saber o total respectivo, como também verificar, pelos convênios assinados
ao longo dos anos, um resgate que eu quero tributar, eu quero creditar ao Dr.
Cristiano. Ele realmente soube fazer esse trabalho fantástico, transparente, a
respeito da aplicabilidade dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional. E tais
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recursos estão, dentro da transparência total que se reveste naturalmente essa
questão, disponibilizados a tantos quantos se interessem, naturalmente, a saber e à
disposição para outros esclarecimentos.
Agradecemos pela oportunidade que nos foi propiciada.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem Santiago) - Em função do
adiantado da hora e de compromissos dos palestrantes das Mesas subseqüentes,
vamos operar um corte orçamentário no tempo e vamos reduzir o crédito de 15
minutos para apenas 10 minutos, mas completamente exeqüíveis, pois não haverá
novo contingenciamento.
Apenas queria compartilhar o seguinte com os participantes do seminário:
podem acessar as primeiras auditorias desses convênios realizados pela União com
os Estados. Já fizemos um seminário na Comissão de Segurança Pública, em que
analisamos os convênios realizados. Eles estão disponíveis na página da
Controladoria Geral da União: www.cgu.gov.br. Lá se tem acesso aos Estados que
foram sorteados e à área de segurança pública.
Além dos problemas já vistos aqui, da disparidade entre o que é aprovado por
nós na lei orçamentária, o que é contingenciado e o que é efetivamente pago no
exercício e de restos de pagar, há também o problema da ineficácia da completa
execução dos convênios em função de problemas os mais diversos.
Vou citar um exemplo que pode ser constado no site da CGU: um Estado da
Federação, ao realizar um convênio, comprou um lote de 5 computadores por 62 mil
reais — provavelmente, de componentes de ouro, platina, coisa do gênero.
Passo a palavra agora ao nosso convidado Dr. Felipe, Diretor do
Departamento de Programas Especiais, da Secretaria do Orçamento Federal,
fazendo-lhe esse apelo para que possamos correr com a execução do tempo e
garantir a participação plena dos demais debatedores das Mesas subseqüentes.
O SR. FELIPE DARUICH NETO - Bom dia a todos! Vou também fazer aqui
uma apresentação.
(Segue-se exibição de imagens.)
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Bom, essa é uma apresentação que não chega a ser tão detalhada quanto a
que foi feita pelo pessoal do DEPEN. Essa é mais agregada e foi precedida por essa
apresentação mais exaustiva.
Minha apresentação se divide em 2 partes: numa delas, falamos de
contingenciamento do ponto de vista amplo; e, na segunda parte, tratamos do
FUNPEN propriamente dito, de alguns números também mais agregados.
Eu queria só chamar atenção para a questão do contingenciamento.
Apresentamos

algumas

informações,

mas

muita

gente

ainda

trata

o

contingenciamento como se fosse uma discricionariedade do gestor público, da
autoridade pública, uma liberalidade, fazer ou não fazer. Na verdade, não se trata
disso. O contingenciamento é uma imposição legal, é um ato de que não se tem
como fugir. Eu diria que ele é uma despesa (entre aspas) “obrigatória”, é uma
despesa para amortizar, para pagar juros da dívida, para reduzir a relação
percentual dívida/PIB. Então, é como se fosse um gasto obrigatório, um gasto com
pessoal, um gasto com transferência constitucional para Estados e Municípios, um
pagamento de sentenças, assim como são as despesas obrigatórias que são
tratadas inclusive na LDO.
A política econômica brasileira, a partir de 1998/1999 baseia-se no tripé
câmbio flutuante, metas de inflação e superávit fiscal. As metas de superávit
primário inicialmente constavam dos acordos com o FMI e eram suportadas,
sobretudo, pelo Poder Executivo, com uma pequena participação dos entes
subnacionais. Com base na negociação da dívida com esses entes subnacionais e
com a Lei de Responsabilidade Fiscal é que isso ficou institucionalizado. A partir da
instituição da LRF, em 2000, é que se inaugurou um novo período com relação à
questão do contingenciamento.
Esse é um só quadro mostrando a evolução das metas de superávit primário
e o percentual de contribuição do Governo Federal para essas metas. Por exemplo,
em 1999, 3.1%; o Governo Federal com 2.7%; em 2000, 3.1%; o Governo com
2.7%. E assim vai. Em 2003, com o novo Governo, está ali 3.75%, que era a meta
original. O Governo — todos lembram, por causa da crise da inflação, da falta de
credibilidade e do estouro da inflação — foi lá e carimbou 4.25%. E isso perdura.
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Ali está 4.25%. Mas a meta hoje é menor. A meta é 3.8%. Ela foi revista
depois daquela mudança de metodologia, por parte do IBGE, com relação ao PIB
brasileiro. A meta é em relação ao PIB. E o PIB cresceu. Então, para ficar no mesmo
patamar, para que a dívida tenha uma queda idêntica a quando era 4.25%,
chegamos a um patamar de 3.8%.
Bom, metas fiscais da elaboração do Orçamento.
Com a institucionalização da questão do contingenciamento, a Lei de
Responsabilidade Fiscal passou a exigir que as LDOs anuais contivessem metas
fiscais a serem seguidas na elaboração do Orçamento. O Dr. Cristiano já disse isso
aqui.
Essa meta consta do anexo de metas fiscais, que é um dos anexos da LDO,
que deve acompanhar diversas outras informações, como avaliação do cumprimento
das metas de anos anteriores, demonstrativo de renúncia de receita, avaliação
atuarial dos regimes de Previdência, entre outras informações.
O anexo de metas fiscais contém não apenas a meta para o exercício de
referência da LDO, como também de maneira meramente indicativa para os 2 anos
subseqüentes. Indicativa porque você pode ajustar. Faz-se apenas uma projeção ali
para 2 anos subsequentes, mas você, ao chegar àquele período, pode ajustar essa
meta.
Aqui é só a base legal da LRF, art. 4º, § 1º, que fala sobre o anexo de metas
fiscais.
Então, está bem claro: a LRF estabelece que integrará o projeto de lei de
diretrizes orçamentárias o anexo de metas fiscais, e que serão estabelecido como
metas anuais em valores correntes e constantes relativos à receita, despesas,
resultado nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se
refere e para os 2 seguintes.
A necessidade do cumprimento da meta fiscal, que está nesse anexo de
metas, está estabelecida no art. 9º da LDO. É um artigo que tem alguns parágrafos.
Reestimativa abaixo da lei orçamentária.
Limitação de empenho também está no art. 9º. Se durante o decorrer do ano,
na execução, for detectado que a receita estimada para aquele período não vai
comportar a meta de resultado primário estabelecida no anexo da LDO, não tem
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outra saída a não ser você compatibilizar essa despesa à nova receita que se
projeta. Ou seja, você vai lá e contingência. Isso está na lei, está na LRF, está na
LDO. O rito, para fazer isso, está todo na LDO.
A limitação, já foi dita aqui na apresentação anterior, recai sobre as despesas
discricionárias primárias. Então, é a chamada base contingenciável.
A LRF determina a autolimitação de todos os Poderes, ou seja, isso é feito na
proporção em que cada Poder tem de dotações de despesas na chamada base
contingenciável. Então, é um percentual de acordo com a participação de cada um
nessa base contingenciável.
Ali é aquele artigo que apresentamos lá atrás, o caput do art. 9º, da LRF. As
avaliações são feitas por bimestre. Se verificado, ao final de um bimestre, que a
realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado
primário ou nominal — no caso do Brasil, não temos ainda a meta de resultado
nominal, ainda é primário, metas de resultados primários — estabelecidos do anexo
das metas fiscais da LDO, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subseqüentes, limitação de
empenho, movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de
Diretrizes Orçamentária.
Aqui apenas mais alguns parágrafos do art. 9º. No caso do restabelecimento
da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujo empenho
for limitado dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. É aquela que
todos aqui conhecem, todo gestor público conhece: você contingência e, depois,
você de novo restabelece, volta, descontigencia. Ou seja, aquela projeção que
indicava que haveria frustração das receitas públicas, se essa projeção se reverte e
você indica que vai haver uma arrecadação da receita, em parte da receita que você
antes achava que ia frustrar, você pode descontigenciar na proporção da estimativa
em que você acha que a receita vai crescer.
Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações
constitucionais ilegais do ente — o ente, no caso, são: União, Estados e Municípios
—, inclusive aquelas destinadas a pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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Ou seja, há um rol — na frente está mais claro isso — de despesas que não
são passíveis de contingenciamento. Elas não são da base contingenciada. É o que
muita gente chama de paraíso. Ela está ali. Por exemplo, despesa de pessoal não
tem contingenciamento; as transferências para Estados e Municípios são
constitucionais, não estão na base contingenciada, não são passíveis de
contingenciamento.
O art. 9º da LRF é regulamentado pela LDO, no caso de 2007, pelo seu art.
77, o qual determina mecanismos para distribuição das limitações ou ampliações —
é a chamada base contigenciável —, ocasiões prazos e conteúdos referentes à
elaboração, envio de relatórios de avaliação de receitas e despesas primárias.
São enviados para cada Poder os relatórios de avaliação bimestral da receita
— inclusive aqui para o Parlamento, para a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização — aquela avaliação que falei para vocês, que é feita por
bimestre. Há o prazo de 10 dias para que os demais Poderes publiquem seus atos
legais, estabelecendo os montantes disponíveis para empenho e movimentação
financeira. No caso de contingenciamento, distribui isso proporcionalmente entre os
Poderes, e cada Poder tem 10 dias para fazer isso. Isso já foi dito aqui também pelo
apresentador que me antecedeu.
Ocasiões, prazos, conteúdos relativos à elaboração e envio de relatório de
arrecadação de receitas e despesas primárias eu poderia passar.
Base contingenciável onde recai o contingenciamento. Só um cálculo dela.
Quem dá o conceito dessa base contigenciável é a LDO. Então, ela mostra mais ou
menos dessa forma.
O que é a base contingenciável? É o total das despesas primárias aprovadas
na LOA, na Lei Orçamentária, menos as despesas obrigatórias integrantes do anexo
5 da LDO. Despesas obrigatórias são essas que estou apresentando: um rol de
despesas, inclusive pessoal, pagamento de sentenças etc.
Para chegar a essa base contingenciável, o que mais se tira do rol das
despesas primárias aprovadas na LOA? As despesas ressalvadas do anexo 5 da
LDO.
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O anexo 5 tem 2 itens. Ele tem um item que trata da despesas obrigatórias e
tem outro que trata da despesa que, por uma razão ou outra, o Governo acha que
deve ressalvar.
Então, o atual Governo tem como ressalvados esses itens: aquisição e
distribuição de alimentos do MDS, que é o Programa Fome Zero; Função C&T, do
MCT, Função Ciência e Tecnologia; EMBRAPA e FIOCRUZ, algumas subfunções de
Governo dessas 2 entidades.
Para chegarmos à base contingenciada, tira-se também a atividade dos
Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público. Também há dotação na
LOA do PPI, Projeto Piloto de Investimento, e seus créditos adicionais, ou seja, o
que se gasta.
O que é Projeto Piloto de Investimento? Todos sabem. São esses projetos
importantes que o Governo escolheu, o rol de projetos que hoje chama de PAC, que
traz retorno imediato e que é uma despesa que tem retorno. Gasta-se agora, mas
em curto prazo é uma despesa que traz um retorno imediato.
Então, não se considera uma despesa efetiva. A lei determina que pode
abater essa despesa que traz um retorno imediato. Então, não se considera como
uma despesa efetiva. A lei determina que pode abater essa despesa da base
contingenciada. Tirando esses itens, nós temos o que se chama de base
contingenciada.
Só em termos de números, temos o que é a base contingenciada. Está lá o
total do Orçamento: 1 trilhão e 526, Orçamento deste ano. O total das despesas
financeiras que se tira da base contingenciada também. Trata-se de despesa que
seria a amortização da dívida, pagamentos de juros e as despesas financeiras, ou
seja, o que o Governo empresta e tem de retorno. Alguns fundos — por exemplo, os
Fundos Constitucionais. O Governo passa esse recurso, mas é recurso que retorna
de novo para o Governo. Então, não há impacto fiscal. Trata-se de despesa
financeira.
Tirando todo aquele rol, vejam o quanto resta da base contingenciada para
recair o contingenciamento: cerca de 60 bilhões.
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Então, do rol, do grosso do que nós temos de recursos do Orçamento, no final
das contas, a base contingenciável, na qual pode recair o contingenciamento, é um
valor minúsculo.
Aí, é o Fundo Penitenciário Nacional, que já foi citado aqui com valores e
informações mais detalhadas. Eu pediria para passar porque isso já foi apresentado.
Programação orçamentária do FUNPEN, que são ações, projetos e
atividades. A reintegração social de presos, serviços penitenciários. Isso é bem
conhecido.
Quero chamar a atenção para esta ação: Ampliação e Consolidação das
Redes de Serviços Especializados no Atendimento a Mulheres. Esta entrou agora. E
uma outra ação de pagamento de um organismo internacional.
As características já foram faladas. As características da programação do
FUNPEN são transferências voluntárias e aplicação direta de recursos, em suma.
Recursos vinculados. Aí, são recursos, que também coincidem muito com o
que foi colocado.
Fontes vinculadas. Sãos os recursos chamados de recursos vinculados ao
FUNPEN, recursos que devem financiar essas ações do FUNPEN.
Estou sendo mais rápido, porque o meu tempo acabou. Não sei se eu poderia
ter mais 3 minutos.
Então, temos o que o Dr. Maurício falou: o superávit. Há um pedido de crédito
no Ministério do Planejamento. Esse superávit é em torno de 218 milhões. Ou seja,
recursos vinculados ao FUNPEN que em algum momento não foram aplicados. Eu
diria que não foi por estarem contingenciados. Não foi só por isso. Por outras
razões, razões administrativas de gestão. Então, tem esse superávit.
Aí é um quadro mais detalhado. Por exemplo, em 2001, quanto se colocou na
chamada lei mais crédito, a lei que foi aprovada, mais os créditos que foram
suplementados? Por exemplo, em 2001, há 288 milhões para uma execução de 265.
Essa diferença que não foi executada foi para o superávit em algum momento.
Notem que ali nós estamos colocando também recursos ordinários. Não há somente
os recursos vinculados ao FUNPEN, temos os recursos ordinários, ou seja, o
recursos da Fonte 100, recursos ordinários da União que, em tese, não
necessitariam serem alocados aí, mas, por alguma razão, por necessidade, eles
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foram colocados.
A obrigatoriedade de alocação são as receitas vinculadas, essas da última
linha.
Aí há um quadro de estimativas de receita e dos valores alocados. Ou seja,
na elaboração do projeto de lei orçamentária, o quanto tinha de receita vinculada e o
quanto foi alocado.
Os senhores vão perceber que, de saída, em 2002, deixaram de ser alocados
2 milhões e 600, das vinculadas. Isso aconteceu também em 2006, 24 milhões.
Ficaram na chamada Reserva de Contingência. Está ali embaixo na última linha.
Esses recursos, certamente, compõem aquele superávit que eu mostrei ali.
Quer dizer, percebe-se que, de certa forma, de saída, tudo que tinha de
previsão, de arrecadação da receita vinculada, foi previsto, tirando esses 2
exercícios: 2002 e 2006.
Só uma constatação: a execução orçamentária permite constatar que, além
dos recursos legalmente vinculados ao FUNPEN, alocou adicionalmente às suas
programações recursos ordinários do Tesouro Nacional de Livre Alocação, o
chamado Fonte 100 — é a sua classificação —, cujo montante, no período de 2001
e 2006, totalizou 268 milhões. Ou seja, mais do que o superávit gerado, a disposição
do Executivo, talvez para compensar... Aliás, isso foi uma questão até de má gestão.
Para que você deixar de aplicar o superávit e colocar recursos de livre alocação? Na
verdade, numa boa gestão, você teria que colocar os 218 no lugar do 268, para
demonstrar que os recursos do FUNPEN estão todos sendo alocados.
Dessa forma, verifica-se que foram alocados ao FUNPEN recursos livres em
valores superiores ao do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do
exercício de 2006. Ou seja, esse recurso superou aquele superávit da ordem de 50
milhões.
Eu queria mostrar que nos relatórios de análise de avaliação do FUNPEN,
das ações, há algum problema no acompanhamento e fiscalização das obras.
Sempre se via isso como uma constatação nesse relatório de avaliação, tendo em
vista o quadro reduzido de servidores.
Impedimento para efetuar transferências voluntárias a entes federais
inadimplentes.
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Quer dizer, para resolver isso, houve essas soluções. A Caixa entrou como
mandatária do fundo, do DEPEN e o TCU expediu um acórdão que excepcionalizou
as ações do FUNPEN, aplicação do FUNPEN da sanção da transferência voluntária,
quando o ente estiver, por alguma forma, inadimplente. Quer dizer, isso daí
resolveu, em parte. Acho que vai melhorar a alocação dos recursos do FUNPEN.
Era isso, Sr. Presidente. Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem Santiago) - O Dr. Felipe só não
lança mão do recurso “para concluir”. Os Deputados, quando vão encerrar o
pronunciamento, dizem: “para concluir, Sr. Presidente”. E vamos sempre dilatando o
tempo.
Eu passei a palavra ao Deputado William Woo e quero também compartilhar
com os senhores o trabalho publicado recentemente, que polemiza o debate
exatamente sobre o quadro de normas, que foram aqui apresentadas, da LRF, de
2000 para cá, e das leis orçamentárias que têm determinado esse mecanismo de
transferência de recursos do Tesouro para determinadas despesas. É um trabalho
publicado pelo Prof. João Sicsú, que é professor do Instituto de Economia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que está disponível pela Editora
Campus/Elsevier, e tem o título: Juros, Câmbio e Globalização. É um economista
que escreve para que não-economistas leiam e entendam. Então, aqueles que
tiverem interesse poderão ver o contraditório dessas normas e desses números do
ponto de vista da teoria econômica e das regras orçamentárias e financeiras.
Professor João Sicsú. Se não lembrarem, é fácil de encontrar as suas obras também
pela Internet.
Nós temos 2 debatedores: o nosso Deputado William Woo e o Secretário de
Justiça de Direitos Humanos do Estado do Amazonas, que preside o Conselho
Nacional.
Primeiramente, vou passar a palavra ao Dr. Carlos Lélio Lauria Ferreira,
apelando também para o bom uso do tempo, para que possamos dar seqüência à
programação. Logo após, o Deputado William Woo fará uso da palavra.
Com a palavra o Dr. Carlos Lélio.
O SR. CARLOS LÉLIO LAURIA FERREIRA - Sr. Presidente, já convivendo
com essa questão de contingenciamento, não partiremos para a questão do
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contingenciamento do tempo, até porque tenho colegas do CNPCT que querem
viajar. Mas tentarei fazer um resumo, sem omissão. E a função do debatedor é,
como todos sabem, fomentar o debate.
Números foram apresentados aqui, e quero, antes de tudo, fazer um elogio,
em nome do Conselho de Secretários de Justiça de Direitos Humanos e
Administração Penitenciária, a toda a equipe do Maurício Kuehne, ao Cristiano, ao
André agora e a todos vocês.
Sabemos que não há administração eficaz sem recursos.
Sr. Coordenador, essa questão do FUNPEN é indissociável de todas as
outras questões do sistema prisional, sobretudo da ressocialização, da reinclusão
dos presidiários.
Números foram apresentados aqui. Esses números são, de certa forma,
contestáveis, tanto no Conselho de Secretários quanto no Conselho de Política
Criminal.
Em função do tempo, vou apresentar alguns questionamentos aqui de forma
muito objetiva.
O Cristiano apresentou um quadro que mostra um crédito autorizado e um
crédito utilizado. Essa diferença, por exemplo, do que é autorizado pelo FUNPEN e
do que é utilizado efetivamente.
Foi apresentado também pelo representante do Ministério do Planejamento
números que nos levam a concluir que a questão do Fundo Penitenciário, até 2004,
por exemplo, não era de arrecadação, em função das custas judiciais e, sim, de
contingenciamento. Ele explicou muito bem o que significa o contingenciamento na
visão talvez macroeconômica. A questão é que hoje nós temos, na primeira questão
que levantei, do crédito autorizado e do crédito utilizado, vários fatores que explicam
isso.
É compreensível. Estou aqui com colegas Secretários, porque temos uma
reunião com o Ministro da Justiça sobre o PRONASCI. Eles sabem muito bem que
há uma grande questão hoje para utilização dos recursos do FUNPEN. O Maurício
administra isso muito bem com a sua equipe. Os recursos são liberados, mas nós
temos — e eu conversava com o Presidente da CPI, o Deputado Neucimar Fraga —
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vários entraves que levam exatamente os Secretários que administram esse sistema
nos seus Estados a uma verdadeira angústia.
Vou citar um exemplo. Nós sabemos, com todo respeito, que esses contratos
hoje são passados para a Caixa administrar e ela, em muitos Estados, não tem
experiência de construção de presídios. A parte de engenharia da Caixa Econômica
— isso já foi questionado — não tem essa experiência.
Há Estados em que esses recursos são depositados, ficam tendo rendimento
e ficam 1 ano esperando liberação, para que o Estado possa licitar, enquanto é
divulgado que os recursos já foram liberados. Esse é um problema.
Há uma outra questão — e aqui faço um apelo ao Maurício, meu amigo há
muitos anos, para que acelere essa questão. Trata-se dos projetos arquitetônicos
distribuídos aos Estados com a sua equipe. Há Estados que já gastaram, por
exemplo, 3 a 5 milhões de reais com equipes de engenharia, e esses projetos, em
tempos passados, não foram aprovados no DEPEN — o Maurício sabe muito bem
disso —, em razão de alguns deles serem mal elaborados. Isso é verdade.
Então, há questões hoje que precisam ser discutidas. A iniciativa do Deputado
João Campos, aqui de promover esta discussão é importante para que se tenha
coragem de enfrentar uma das graves questões do sistema prisional, que é essa da
liberação de recursos. Não é só contingenciamento. Nós todos aqui nesse auditório
sabemos — não sei em que situação está — que há uma ação civil pública proposta
pelo Ministério Público Federal, contestando essa questão do contingenciamento de
recursos por parte do Governo Federal. Mas nós sabemos que há muita hipocrisia
na área de execução penal. Enquanto se contesta o contingenciamento, nós, de
uma certa forma, assistimos à exclusão das custas judiciais da arrecadação do
FUNPEN.
E como fica o Judiciário nisso tudo? Sou Promotor de Justiça de carreira há
mais de 20 anos. Como é que fica o Judiciário ao contestar o caos que impera do
sistema prisional? Como é que fica o Judiciário, quando fomenta a criação de várias
penas e medidas alternativas? E aqui vejo o meu colega Geder Gomez, membro do
Ministério Público, e o Dr. Adeildo Nunes, Juiz da Execução. E como fica o Judiciário
quando enfrenta essa questão das custas judiciais?
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Então, é preciso que se enfrente essa questão da hipocrisia no sistema
prisional. Nós, administradores do sistema, passamos por essa questão da
hipocrisia no Sistema Prisional. Nós, administradores do Sistema, muitos de nós,
somos oriundos do Judiciário, do Ministério Público e da própria Ordem dos
Advogados do Brasil. Mas é preciso que se enfrente, Maurício, essa questão, por
exemplo, da Caixa Econômica. É preciso, Sr. Deputado Fraga, que a CPI do
Sistema Carcerário investigue isso.
Eu sei que o senhor luta pela construção de celas individuais. Mas, isso
representa um custo. É preciso saber se o DEPEN, ao aprovar um projeto
arquitetônico do Estado, vai realmente conseguir distribuir os recursos que ele tem
disponíveis para todos os Estados, porque eles precisam construir presídios. Há um
déficit de vagas de 200 ou 220 mil vagas.
É preciso que se enfrente a criminalidade violenta, porque construção de
APAC, de Varas e penas e medidas alternativas ajudam muito, mas nós
vivenciamos essa questão, quando o custo da vaga no Sistema Penitenciário
Federal — e eu conversava com o Maurício a respeito disso — chega a 100 mil
reais. É isso que nós queremos, só presídios federais com capacidade para 200 ou
208 vagas? O de Campo Grande, salvo engano, tem cerca de 70, não sei bem,
enquanto os Estados estão com o sistema de segurança pública, com as delegacias
de polícia superlotadas.
Então, eu deixo a pergunta: como falar em ressocialização se nós não temos
recursos? E temos de sobra justificativas de que isso não faz parte mais do
superávit primário, e, enfim, outras explicações que os economistas dão.
É preciso, então, Sr. Coordenador, e eu digo isso em nome do Conselho de
Secretários de Justiça, porque temos debatido isso direto com o Ministro da
Justiça... O DEPEM e o Ministério da Justiça têm sido acusados, muitas vezes
injustamente, porque o contingenciamento não é lá.
Eu quero repetir esse elogio que faço a toda a equipe do DEPEN, porque
temos vivenciado isso nas nossas reuniões de Secretários.
Deixo então para o debate exatamente essa questão da Caixa Econômica
Federal e a dos projetos arquitetônicos, já incluindo a proposta que a CPI do
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Sistema Carcerário vem fazendo, pelo menos é o que é divulgado nos meios de
comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem Santiago) - Obrigado,
Secretário.
Antes de passar a palavra ao Deputado William Woo, quero mais uma vez
dividir alguns dados. Nós vimos nas duas apresentações anteriores que o Fundo
Penitenciário foi criado por uma lei complementar de 1994, se não me falha a
memória. E nós temos recorrido freqüentemente às informações do Tesouro
Nacional para buscar discernir sobre como é feita a divisão dos recursos do
Tesouro, em função das regras e dos limites para determinados tipos de gastos.
Por coincidência, na última quinta-feira, no mesmo momento em que estamos
discutindo a constituição do PRONASCI e a construção de presídios para
adolescentes em conflito com a lei, nós tínhamos uma audiência com o Ministro da
Educação, para discutir as questões da educação, do piso salarial dos professores e
da disponibilidade de recursos para a União para complementarmos esse dispêndio.
E nós buscamos lá na Secretaria do Tesouro a seguinte informação: em
1994, a chamada dívida mobiliária, para a qual se faz o superávit, em títulos no
mercado interno, era de 60 bilhões de reais, algo em torno de 30 a 32,8% do PIB.
Nós chegamos a agosto de 2006 com essa dívida representando 1 trilhão e 130
bilhões de reais, o que chega no campo interno, atualmente, mesmo com a
mudança da variação do PIB, a 44,5%.
Enquanto estamos discutindo o FUNPEN, que significa transferir recurso para
uma população especifica, que tem abatimento nas condições de vida do conjunto
da sociedade, todas essas ressalvas que foram postas desde 1994 e a partir de
1999, sobretudo com a LRF em 2000, são feitas para que primeiro se transfira
recursos do Tesouro para uma pequena parcela do País e de investidores
internacionais que vivem de renda, vivem do excedente.
Então, esse é um aspeto crucial do debate do que venha ou não a ser a
gestão equilibrada para a soberania do País, em relação a seus desafios
macroeconômicos, e também sociais.
Eu, como professor de uma universidade de formação de professores, sintome profundamente angustiado em ver que parte dos recursos do PRONASCI serão
41

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Número: 1462/07
Data: 11/09/2007

aplicados na construção de presídios para adolescentes. Se tivéssemos feito uma
revolução na educação há 5 décadas, e não estivéssemos agora constituindo um
fundo para a educação básica, não teríamos que gastar um centavo com presídio
para criança e adolescente.
Lamentavelmente, é o quadro que vemos e que impõe a todos, que somos da
Comissão de Segurança, da Comissão de Educação e da Comissão de Orçamento,
um olhar profundamente crítico, de modo a promover o contraditório em relação a
essas normas, porque temos uma excelente carga tributária, uma tributação
predominantemente indireta, temos capacidade de arrecadação, mas a primeira
despesa ressalvada do Tesouro é para pagar a remuneração daqueles que vivem de
renda, e não daqueles que têm necessidades cruciais.
Esse é um quadro crítico, que está disponível e vocês podem acessar,
entrando no site do Tesouro Nacional, do Banco Central, da Comissão de
Orçamento, para compartilharem conosco dessa reflexão.
Passo então a palavra ao Deputado William Woo, da Comissão de
Segurança, e que é o Vice-Presidente desse Grupo de Trabalho que estamos
desenvolvendo na área de orçamento, financiamento e programas da segurança
pública.
O SR. DEPUTADO WILLIAM WOO - Sr. Presidente Paulo Rubem,
Coordenador deste debate, gostaria de cumprimentar todos os presentes. Vou ser
muito breve, em respeito até ao horário. Já estamos com uma hora e meia de
atraso, e alguns outros debatedores vão prosseguir.
Deputado Neucimar Fraga, Presidente da CPI do Sistema Carcerário, Pinto
Itamaraty, nosso Vice-Presidente, Delegado Tenório, quando me convidaram para
discutir sobre o Fundo Penitenciário Nacional eu disse que todo fundo é criado por
um motivo claro em sua aplicação.
A primeira apresentação do Maurício tira-me todas as indagações. Eu vim
perguntar: por que está isto no Orçamento e foi gasto aquilo? E a segunda pergunta
é sobre o planejamento, dando as razões. Até acredito que temos que ter uma
política econômica de superávit, mas não concordo com a forma como isso tem sido
feito, independente de governos ou não. Imaginarmos que só vai haver superávit no
Brasil, ou se crescermos no momento oportuno mais 10% — e a globalização não
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mostra isso, a economia está diminuindo em todo o mundo —, ou então se
diminuímos o gasto público.
Eu estou no meu primeiro mandato, e já passou projeto aqui em que criamos
mais de 3 mil cargos. Na semana passada, criamos 660 cargos, que são mais 79
milhões na folha de pagamento; na retrasada, o aumento de salário de 139,75%
para alguns cargos DAS. Então, só vamos conseguir um superávit mesmo, se
houver a diminuição dos gastos.
Eu acho que cada um, na sua matéria, briga para haver mais gastos, porque
qualidade tem custo, não há outra forma. Tudo que se quer fazer com qualidade,
tem custo muito alto.
Mas quero deixar um pedido para o nosso diretor, o Dr. Maurício, que sempre
nos recebeu e tem nos ajudado muito na Comissão. Eu sei da dificuldade de
trabalho, e gostaria que um dia você viesse aqui falar que há um orçamento para a
solução de todo o problema, pelo menos das vagas necessárias neste País.
Eu acho que na CPI vamos passar por 2 momentos: primeiro, precisamos
conseguir vagas para todos, com qualidade. Aí, vai vir o segundo momento, que é o
custeio. O Estado está preparado para o custeio, para dar qualidade a todo esse
número de vagas que nos apresentam?
Pelo que temos hoje, Dr. Maurício, um dos assuntos em que eu ia entrar — e
o Carlos Lélio falou bem — era primeiramente na gestão da Caixa Econômica
Federal. Não é somente no FUNPEN que temos esse problema. No Ministério das
Cidades também. A maioria das Prefeituras recebe essa demora, essa agilidade das
operações. Às vezes há um custo nessa operação.
Segundo, os projetos arquitetônicos, de que já ouvimos falar. Atualmente, no
País, acho que há vários sucessos e apresentações de modelos de cadeias.
Concordo totalmente com a Teresa Cristina, quando ela critica a existência em São
Paulo da nossa penitenciária feminina, com 3 mil pessoas. Mas eu não posso
concordar com nosso Presidente Arlindo Chinaglia de que não deveríamos acabar
com o Carandiru, e administrar 8.500 presos numa mesma unidade carcerária.
Mas, Dr. Maurício, apesar do pouco orçamento, da necessidade de vagas,
pelo menos para resolver o primeiro passo da questão do Sistema Penitenciário, eu
gostaria de deixar uma pergunta, se é que vai haver tempo para a resposta: no
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Fundo Nacional de Segurança Pública nós temos debatido muito — o Deputado
Francisco Tenório até apresentou um projeto — a contrapartidas de quem tira o
dinheiro de qualquer Fundo. Aqui em Brasília, por falta de dinheiro e também para
não obrigar as operadoras e ter mais responsabilidades, há um movimento de
Deputados que querem mudar o FISTEL, que é um fundo de aplicação em novas
tecnologias, no ensinamento — e talvez pessoas que aprendessem a parte de
telecomunicações e informática não chegassem nem ao crime — para usar esse
dinheiro também para a construção de presídio e bloqueadores de celulares.
Mas qual a questão que temos? No FUNASP temos criado motivações para
as pessoas que pegam algum dinheiro e que tenham alguma contrapartida. No
último sorteio da CGU, foi falado pelo Deputado que em todos os convênios
apareceram algum vício, alguma ilegalidade. Não sei se em relação a isso há uma
sanção ou não para futuros convênios, enquanto eles não resolverem esse
problema ou até um termo de ajuste com o Ministério Público que foi proposto pela
Procuradoria na época.
A outra questão é para saber se há, de certa forma, uma maneira de
mexermos no FUPEN para as contrapartidas de quem pega dinheiro no Fundo. Hoje
no País — e isso eu tenho batido muito no PRONASCI; eu perdi o tempo de
apresentação de emendas, mas vou falar com o Relator, porque estiveram com o
Ministro Tarso Genro — um dos grandes problemas que nós temos, nos que agimos
na área de segurança, é a falta de um banco de informações seguras para este
País. Tenho certeza de que não existe um banco seguro, um banco penitenciário
nacional. Está previsto para o ano que vem 7,6 milhões para a integração do
sistema. Será que vocês estão indo na mesma linha que o Regime de Identificação
Civil — RIC, da Polícia Federal, que é um sistema diferente? Hoje, como todos nós
sabemos, não tiramos mais passaporte através do despachante. Todos são
obrigados a deixar os 10 dígitos. Hoje, todas as empresas de segurança terão que
cadastrar os 200 mil vigilantes, através do novo sistema.
Eu gostaria de deixar essa indagação: os presos passarão nesse sistema?
Esperamos um dia — eu falei muito com o Ministro Tarso Genro — ter um sistema
de identificação civil confiável neste País. Como é que eu posso embarcar no
aeroporto, tendo um controle da criminalidade neste País, com minha carteira de
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Deputado, ou com o meu CREA ou com a minha OAB? Carteiras que qualquer
máquina digital de 4 cores faz uma cópia aparente. Então, se há uma contrapartida,
por parte do FUPEN para futuros convênios, tem uma obrigação. Você vai ter que
me apresentar uma planilha com o número de presos ou você vai ter que tirar o
número de presos de delegacias de polícia para receber novos recursos.
Porque eu e o Deputado Paulo Rubem Santiago temos visto que as
Secretarias de Segurança Pública que recebem dinheiro federal diminuem a sua
aplicação também. Então, se alguém recebe dinheiro para construir 3 presídios em
um Estado e deixa de construir 2, porque diz: “Ah! O Governo Federal já deu 3”.
Deveria ser o inverso. Se ele vai receber dinheiro para 3 ele tem obrigação de
investir em mais 1 para aumentar o seu orçamento. Senão nós não iremos acabar
com essa situação.
Outra questão é sobre superávit. Eu tive que criar novas perguntas, porque eu
quero bater em cima do Orçamento, mesmo. Mas temos pontos de vista sobre
planejamento, que é necessário e importante para o crescimento e a confiança no
País. Então, superávit e dificuldades que temos para ter um Orçamento maior para
se resolver problemas.
Dr. Maurício, quando eu estive visitando a cadeia federal de Catanduva — eu
o parabenizo; eu gostaria que esse fosse o modelo do País — vi que não está na
realidade do País. A gente fez uma conta média: um preso custa 15 mil por mês. Há
1,7 funcionário por preso. Quem trabalha em algum sistema deve ter aqui 4 presos
por funcionário. O inicial do agente penitenciário tem um salário de 4,5 mil reais, em
uma função que eu acho que é difícil de você criar desafios ou uma especialização.
Eu não tiro o mérito de uma ascensorista de elevador, mas qual o desafio que eu
vou dar durante a carreira? São pessoas ótimas. Eu vi agentes de penitenciária que
gostaria de tê-los como assessores. Porque acho que passaram em um concurso
dificílimo para ter esses valores. Mas qual é o modelo que vamos ter para diminuir o
custo? Eu nunca vi um custo tão barato igual na apresentação de 300 reais, depois
virar auto-sustentável. Se no País a gente atingir ma meta de 800 reais por mês eu
acho que já há qualidade de custo, não vou falar qualidade de trabalho. A qualidade
que há no Sistema Penitenciário realmente é um modelo para o País. Quero
parabenizá-lo pelo trabalho, mas é inegável a realidade que a gente vive, com o
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problema do custo etc. Agora, queremos aprovar um projeto de 260 mil cargos para
os terceirizados. Não tiro o mérito de quem está 10 anos na administração pública
de ser efetivado. Mas e o custo para o planejamento e para a Previdência Social
esses 260 mil vir para a folha?
Então, gostaria de deixar para uma reflexão: o Plano de Carreira para essas
pessoas que iniciaram a função de agente penitenciário com 4,5 mil reais. E também
saber sobre a idéia — eu acho que foi o Deputado do Acre que me falou — desse
modelo de agente penitenciário, não o agente que coordena a cadeia, eu acho que
deve ter cargos de carreira, mas aquele que abre e fecha, que tem um convívio
diário. E lá no Acre, salvo engano, são só 2 anos que eles trabalham. É quase como
o policial voluntário de São Paulo: vai à Polícia Militar, é treinado e passa 2 anos
nessa atividade. Não os administradores, que eu acho que devem ter um
investimento, uma carreira, mas esses que estão no contato com o preso. Porque
isso acaba, com o tempo, criando um vínculo.
Então, gostaria de deixar todo esses pensamentos para o Dr. Maurício e, com
certeza, o Presidente Neucimar Fraga, da CPI, está convidando para dar todas as
propostas.
Sr. Presidente, quero agradecer a oportunidade, é uma pena que o tempo é
curto. Mas, com toda a certeza, eu acho que nós temos que brigar, todos nós
Parlamentares, se aprovamos todos os Fundos — Fundo da Educação, Fundo dos
Presos, enfim —, que criemos uma normativa, uma forma de não criar
contingenciamento para que os Fundos possam trabalhar dentro do seu limite, com
mais velocidade e principalmente trazendo ações como o FUNAP e da APAC, ações
que devem receber um Orçamento maior. Eu vi que 0,8% está indo para o terceiro
setor. Fomos muito criticados em São Paulo. Eu tive uma convivência com o Dr.
Nagashi Furukawa, durante o Governo Mário Covas. Eu tenho uma experiência
muito exitosa com trabalho, com a prestação de serviço das ONGs, na
administração dos presídios. Eu acho que esse potencial deveria ser maior e não
0,8% que apareceu juntamente ao FUPEN. (Palmas.)
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem Santiago) - Obrigado,
Deputado William Woo.
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Nós vamos conceder mais um pequeno crédito, apesar de eu ter, também,
uma Secretária de orçamento temporal, que vez por outra ela vem aqui e me passa
um bilhetinho dizendo que encerrou.
Concedo a palavra ao Dr. Maurício para as suas conclusões finais,
finalíssimas.
O SR. MAURÍCIO KUEHNE - Finais, finalíssimas, há limitação temporal. Eu
acho que as colocações feitas aqui pelo Dr. Carlos Lauria, as colocações feitas pelo
representante do Ministério do Planejamento, pelo Deputado William Woo, a respeito
dessa situação, demandaria quase que uma tarde inteira discutindo apenas e
exclusivamente essa temática.
Mas eu vou pontuar objetivamente essas questões dentro daquele tempo que
nós combinamos aí, não mais do que 5 minutos.
O problema da Caixa Econômica Federal. Já estamos tomando as
providências necessárias, sabemos das dificuldades, algumas conversas já foram
ouvidas. O Dr. André, que aqui está conosco e que assumiu recentemente a
diretoria de Políticas Penitenciárias, já está com essa missão para vencer todos os
entraves que a Caixa Econômica Federal esteja, naturalmente a trazer.
Sobre as exigências da Caixa Econômica Federal. Queremos acentuar que,
muitas dessas exigências são de inteira procedência. De inteira procedência porque
a maneira, ou a forma como os Estados procuravam administrar a situação era
totalmente irregular, quando não, ilegal. Isso faz com que venha aquela
demonstração da Controladoria-Geral da União em relação àqueles vícios dos
convênios e de 11 Unidades da Federação, sorteadas, onde projetos lá são
financiados pelo Departamento Penitenciário Nacional e Ministério da Justiça, e
todos eles em relação a esses Estados, estavam viciados. E nós estamos cobrando
dos Estados as respostas respectivas. Temos obtido todas as respostas e
aguardamos, agora, um pronunciamento definitivo a respeito da temática. E que se
naturalmente ficar detectado que aquilo ali é um erro crasso, um erro grave, sem
dúvida nenhuma, não haverá o repasse de oportunas verbas àquela unidade
federada. Nós estamos naturalmente de acordo com isso.
O Deputado William Woo também mencionou aqui o problema das
condicionantes que devem ser colocadas aos Estados, eventualmente um aumento
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da contrapartida. Temos um exemplo aqui: o Secretário de Justiça de Manaus,
Estado do Amazonas, que está aqui; a disponibilidade para a construção de um
determinado presídio lá, e nós poderíamos aportar recursos numa ordem “x”, o
Estado necessitaria e necessita de “y”; então, é bem provável que o Estado do
Amazonas, que legalmente poderia ter uma contrapartida de 10%, vai ter que usar
uma contrapartida de 25%. Então, se efetivamente as unidades federadas
contribuírem com esse particular aspecto, nós poderemos suprir muitas dessas
questões.
O que foi pontuado aqui: os Estados não estão preparados para o custeio.
Realmente não estão. A grande verdade é essa, porque, se hoje nós tivéssemos
que resolver essa questão do déficit das vagas hoje existentes, em termos também
de os Estados terem o número de pessoal adequado... está saindo uma publicação
hoje a respeito dos dados do sistema prisional, no findar do ano de 2006, em que
nós procuramos demonstrar a proporção que existe de funcionários e presos —
perdoe-me, Deputado, mas não é esta de 4, 5/1, absolutamente. Há Estados que
chegam a ser 20/1. Então, frente ao Sistema Penitenciário Federal, é
completamente desproporcional, não resta a menor dúvida.
Deputado, eu ousaria divergir de V.Exa. quando pontua a questão do custo do
preso no Sistema Penitenciário Federal. Agora, o quanto a sociedade está lucrando
com aquele preso no sistema, em que ele não se está articulando com toda a
criminalidade organizada? Esse custo, em algumas operações — e elas
naturalmente estão a cargo de serviços de inteligência —, já suplantaram, e muito,
todos os investimentos que o Governo Federal fez no Sistema Penitenciário Federal.
Então, nós devemos ter, sim, agentes penitenciários bem pagos, preparados para o
exercício

do

seu

mister,

unidades

penais

como

essas

concebidas

arquitetonicamente para dar aquela segurança à sociedade, como V.Exa. foi
testemunha e pôde observar. À guisa de curiosidade, para a platéia, posso dizer o
seguinte: para que um preso possa sair da cela onde ele se encontre, se ele
tencionar uma fuga, tem que transpor 17 obstáculos físicos, fora os obstáculos
humanos. Não é uma prisão à prova de fuga, eu não gosto de dizer isso, porque
nada é absoluto, mas, para que o indivíduo venha a sair dali, realmente as
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dificuldades são inúmeras. Acho que a sociedade está ganhando muito mais com
esse Sistema Penitenciário Federal.
Então, eu me permito dizer a V.Exa.: eu não me preocupo com o custo do
preso no Sistema Penitenciário Federal, eu estou preocupado, sim, com o que a
sociedade está lucrando enquanto essas lideranças nefastas e facções criminosas
estão recolhidas nesses ergástulos, que já são 2, Campo Grande e Catanduva, e
que não pretendemos lotá-los, absolutamente, porque naqueles locais a vaga não é
quantitativa, a vaga é qualitativa. Ontem, obtive a informação de que Mossoró já
está com a obra totalmente concluída. Estamos no aguardo agora de uma medida
provisória que vai autorizar a realização de um concurso público, no qual as
carreiras dos agentes penitenciários e dos técnicos que trabalharão no Sistema
Penitenciário Federal estão convenientemente delineadas. Então, nós temos que,
naturalmente, oferecer um salário compatível com a dignidade da função que todos
eles vão exercer dentro desse sistema prisional — e V.Exa. também é testemunha
disso. Quer dizer, malgrado essas notícias saídas pela mídia de uma forma
totalmente distorcida, nós não tivemos um caso sequer que possamos dizer que seja
preocupante para sociedade brasileira. No Sistema Penitenciário Federal, não houve
uma tentativa de fuga, não houve uma fuga, não houve o ingresso de um celular
dentro de qualquer cela dos presos que lá se encontram. Então, é um sistema que
realmente está, nesse 1 ano e tanto de funcionamento, oferecendo aquilo que a
sociedade quer: a paz e a segurança necessária para esses aspectos.
Na limitação temporal, eu poderia esclarecer muitos outros aspectos aqui.
Mas quero dizer, finalmente, que os recursos que são disponibilizados e observadas
aquelas limitações, quando nós não podemos transferir os recursos, o Estado não
nos

dá

a

documentação

necessária

para

o

repasse

dos

recursos,

e,

lamentavelmente, às vezes nós não conseguimos concluir, fechar o Orçamento em
100%.
Em 2005, no entanto, chegamos a uma execução orçamentária de 99,2% — o
Cristiano está aqui para não me deixar mentir — e, em 2006, chegamos a uma
execução orçamentária mais de 90% — só não chegamos aos 98% ou 99%
exatamente porque houve repasses que nós não pudemos efetivar por razões
impeditivas de Unidades da Federação.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem Santiago) - Obrigado, Dr.
Maurício.
Agradeço também a participação ao Dr. Carlos Lauria Ferreira, Secretário de
Justiça do Estado do Amazonas, ao Dr. Felipe Neto, Diretor do Departamento de
Programas Especiais, e ao Deputado William Woo.
Para manter elevado o quorum de participantes, vamos de imediato
desconstituir esta Mesa, desde já tomando a liberdade de convidar os participantes
da próxima Mesa.
O II Painel tem o título “O sistema de justiça criminal na execução penal - uma
visão global” e será coordenado pelo Deputado Raul Jungmann, que já está a
caminho.
Passo a chamar os palestrantes do II Painel.
Dr. Geder Luiz Rocha Gomes, Conselheiro do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária; Dr. Adeildo Nunes, Juiz Titular da Primeira Vara de
Execução Penal do Estado de Pernambuco e Presidente do Instituto Brasileiro de
Execução Penal; Dr. Dálio Zippin Filho, advogado representante do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no grupo designado para estudar a
população carcerária no Brasil.
O Deputado Neucimar Fraga, Presidente da CPI do Sistema Carcerário,
também vai participar desta segunda Mesa.
Como debatedores, teremos o Deputado Vieira da Cunha; o Coordenador do
Núcleo do Sistema Penitenciário dos Defensores Públicos do Estado do Rio de
Janeiro, Dr. Eduardo Quintanilha Telles de Menezes; o Coordenador do Fórum
Permanente para Assuntos Penitenciários, Dr. Luiz Antônio Nascimento Fonseca.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem Santiago) - Renovamos o
convite aos participantes do segundo painel para que tomem assento à mesa.
Aproveito o ensejo para mais uma vez compartilhar o endereço de sites de
informações sobre contas públicas: o www.contasabertas.org.br, a que todos já
devem ter tido acesso dada a divulgação que tem — várias páginas na Internet o
citam pelo acompanhamento que faz — e o www.inesc.org.br, site do INESC, uma
das instituições mais especializadas no acompanhamento da execução dos
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orçamentos públicos. Lá se podem acessar informações e publicações sobre o
acompanhamento da execução dos orçamentos.
Passo a palavra ao Deputado Neucimar Fraga, membro da Comissão de
Segurança Pública e Presidente da CPI do Sistema Carcerário. Em seguida, falará
nosso primeiro convidado, Dr. Geder.
O SR. DEPUTADO NEUCIMAR FRAGA - Uma boa tarde a todos. Quero, em
primeiro lugar, cumprimentar o Coordenador da Mesa, Deputado Paulo Rubem
Santiago, os debatedores, palestrantes, representantes e o Presidente da Comissão
de Segurança, Deputado João Campos, oportunidade em que o parabenizo, e a
assessoria da Comissão pela realização deste evento. Cumprimento também o Dr.
Maurício, Diretor do DEPEN, e todos os secretários de justiça e de segurança,
agentes penitenciários e entidades que trabalham no processo de ressocialização de
presos no sistema prisional brasileiro. É uma satisfação estar participando deste
evento.
Acompanhei atentamente os números apresentados pelo DEPEN. Quando
temos acesso a eles, vemos que o Governo investiu 1 bilhão e 200 milhões durante
a existência do DEPEM, que, se não me falha a memória, foi criado em 1994.
Multiplicando esses 13 anos por meses, temos 150 meses de funcionamento do
DEPEM. Dividindo 1 bilhão e 200 milhões por 150 meses, Deputado João Campos,
dá 8 milhões de reais por mês para o sistema prisional brasileiro.
Esse número, que parece tão grande, se dilui de forma rápida. A média de
investimento do Governo, através do FUPEN, foi de 8 milhões de reais para todo o
Brasil. É um orçamento bem menor do que o de centenas de Câmaras Municipais de
grandes cidades no Brasil. Percebemos, assim, que o Governo está realmente
devendo nessa parte de investimento no setor penitenciário do Brasil.
Quero, entretanto, parabenizar todos os que fazem parte deste seminário e
dizer que a Câmara dos Deputados entendeu a necessidade de criar a CPI do
Sistema Carcerário, para a qual fomos eleitos Presidente. Iniciamos o nosso
trabalho tão logo a CPI foi instalada. A data de sua instalação foi dia 22 de agosto e,
no dia 23, 25 presos foram queimados vivos dentro de uma cela da cadeia pública
da cidade de Ponte Nova, em Minas Gerais. Naquele mesmo dia nos deslocamos
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para essa cidade e iniciamos o nosso trabalho. Agora estamos fazendo o
planejamento das demais ações.
Tenho certeza de que o cenário encontrado na cadeia pública da cidade de
Ponte Nova não é diferente de outros cenários do sistema prisional do Brasil:
superlotação, facilidade na entrada de drogas e armas, suspeita de corrupção dos
policiais e agentes penitenciários. Naquela cadeia havia até facilidade na entrada de
um elemento químico chamado “remédio de Zica”, composto de álcool e iodo. Os
presos armazenavam essa substância dentro das celas, e ela foi utilizada para fazer
fogo e, depois, propagá-lo na cadeia, fato que levou ao óbito 25 pessoas.
Semana passada, estive no DEPEN e tive a curiosidade de saber o número
de presos que morreram dentro do sistema prisional brasileiro somente este ano.
Até o mês de abril, ou seja, em 4 meses, 651 presos foram a óbito dentro do sistema
prisional brasileiro. Solicitamos informações sobre os anos de 2004, 2005 e 2006
para termos um diagnóstico completo. Para nossa surpresa, também nos 4 primeiros
meses do ano tivemos 13819 fugas registradas no Brasil.
São números alarmantes que demonstram a necessidade da realização de
um seminário como este e da instalação de uma CPI que nasce com a finalidade de
investigar e fazer um diagnóstico sobre a população carcerária no Brasil, sobre o
custo do preso por Estado, sobre a população carcerária no Brasil, sobre o custo do
preso no Estado, sobre as facções criminosas que atuam dentro dos presídios
brasileiros, sobre a corrupção que existe dentro do sistema prisional. E fazer
também um diagnóstico sobre as experiências exitosas dentro do sistema prisional
brasileiro, bem como um relato da estrutura real do sistema carcerário brasileiro.
Nosso objetivo é discutir, juntamente com a sociedade organizada, com as
instituições que trabalham no processo de ressocialização dos presídios brasileiros,
o modelo prisional que realmente cumpra com seu papel, que é manter o apenado, o
criminoso julgado e condenado, em um local em que ele não ofereça mais risco para
a sociedade, mas que permita também àqueles que estão presos e que queiram
voltar, reintegrados, à sociedade tenham também oportunidade.
Este é o objetivo da CPI do Sistema Carcerário, e vamos trabalhar dentro
dessa linha.
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Sabemos que durante muitos anos foi feito um discurso muito fácil no Brasil
de que não adianta mais construir presídios. Com esse tema, os Governos deixaram
de investir na construção de novos presídios, e hoje sabemos que, na realidade, é
necessário construir presídios modernos e dotados de instrumentos que permitam
que o sistema cumpra com sua função. E aí já perdemos, quem sabe, uma ou duas
décadas com esse discurso de que não é necessário construir mais presídios no
Brasil.
Temos de construir escolas sim, dentro e fora dos presídios, para quem quer
estudar lá dentro e para quem quer estudar também lá fora. Mas, diante desse
discurso de que não deveríamos construir mais presídios no Brasil, os governantes o
levaram a sério e não construíram, e hoje temos um déficit prisional e presídios
precários que não cumprem com o seu papel.
Queremos deixar claro que temos o entendimento de que nem todo mundo
que está preso é bandido. Há muitas pessoas presas que são apenas infratoras, que
cometeram delitos, sim, mas cuja índole não é a de um criminoso. Elas cometeram
um crime numa circunstância da vida e estão presas para pagarem pelo crime que
cometeram. Ocorre que, dentro do atual sistema, acabam fazendo parte da
bandidagem, da escola do crime, e se tornam verdadeiros bandidos — porque nesse
sistema muitos presos têm de assumir crimes que não cometeram dentro da cadeia
para não morrerem.
Portanto, a CPI quer trabalhar em parceria com os órgãos responsáveis pelo
sistema carcerário brasileiro, para que possamos quebrar esse tabu e fazer a
sociedade entender que investir no sistema penitenciário é investir em segurança
pública, porque hoje a maioria dos crimes são comandados de dentro das cadeias
— tráfico de drogas e armas, seqüestros, mortes, seqüestros-relâmpago são
comandados de dentro das cadeias. Então temos que quebrar esse tabu e fazer a
sociedade e as autoridades entenderem que investir no sistema prisional é investir
também em segurança pública em nosso País.
Queremos parabenizar as iniciativas que estão dando certo no Brasil. Estive
visitando a penitenciária de Ipaba, em Minas Gerais, uma cadeia com 350 presos e
com 350 celas, uma para cada preso, cada um cuidado da sua. “Ah! mas o custo é
muito alto!” — dizem. O custo pode ser muito alto na construção, mas o custeio é
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mais barato. Ao longo do tempo, esse custo será diluído, porque com uma cela para
cada preso, se for encontrada droga ou arma na cela, sabe-se de quem é; se for
destruída a cela, sabe-se quem a está destruindo. E tudo isso vai diluir o custo final
de um preso e de uma vaga de preso no Brasil.
Tem de haver oficina mecânica, oficina de torneiro mecânico; os presos tem
de costurar os uniformes de todo o sistema prisional da região; tem de ter escola
agrícola; ou seja, uma cadeia que aparentemente cumpre o seu papel, com escolas
de primeiro e de segundo graus — dei essa sugestão também ao diretor do sistema
de Minas.
Hoje o MEC está oferecendo curso superior a distância por meio do sistema
de videoconferência. Esse sistema já pode ser implantado dentro das cadeias do
sistema penitenciário brasileiro, visto que reduz o custo e facilita o acesso à
educação. Tenho certeza de que o MEC vai autorizar a instalação desses cursos no
sistema prisional brasileiro.
A CPI nasce com esse objetivo. Nós queremos trabalhar em parceria com
todas as instituições e Estados que entendem que investir em presídios é investir
em segurança pública no Brasil e sabem que a maior parte da população carcerária
no sistema prisional não é formada por bandidos. Trata-se de criminosos que
cometeram crimes e necessitam de oportunidade para voltar à sociedade. Mas que
nós tenhamos também presídios, como os que estão sendo construídos pelo
Governo Federal, para manter longe da sociedade o apenado, aqueles que optaram
pelo crime, que já se associaram à vida do crime, que têm uma mente criminosa e
dificuldade de entender a necessidade de serem ressocializados e reintegrados à
sociedade, para que não causem mais mal à sociedade.
Com essas palavras, parabenizamos os debatedores e participantes deste
seminário. A CPI do Sistema Carcerário vai realizar diversas audiências. Por isso,
solicitamos apoio aos senhores para que nós possamos fazer o debate sobre as
políticas que estão dando certo e que podem servir de modelo nacional, a fim de que
possamos investir no sistema penitenciário brasileiro.
Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Tenório) - Informo

aos

participantes deste seminário que este é o último debate desta manhã. Logo após,
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teremos um intervalo para o almoço e voltaremos às 14h. Vamos cumprir
rigorosamente o tempo: 10 minutos para o palestrante e 5 minutos para os
debatedores.
Concedo a palavra ao Sr. Geder Luiz Rocha Gomes, membro do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
O SR. GEDER LUIZ ROCHA GOMES - Sr. Presidente, cumprimento V.Exa.,
todos os demais componentes da Mesa e todos da assistência. Agradeço ao
Deputado João Campos o convite que me foi formulado.
O tema que me foi proposto é política criminal e seu reflexo na execução
penal. De início, digo que o meu viés é crítico, enquanto Promotor de Justiça de
Execuções Penais de Salvador, Bahia, há mais de 10 anos, e membro do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária e da Comissão Nacional de Apoio a
Penas e Medidas Alternativas, do Ministério da Justiça. Por que o viés crítico?
Identifico essa questão com o que nós podemos traduzir, depois da Constituição de
1988, como um fenômeno considerado legislação do pânico. Daí é preciso fazer um
recorte a respeito da responsabilidade sobre a legislação do pânico.
(Segue-se exibição de imagens.)
Na divisão feita há muito tempo por Montesquieu, nós temos 3 Poderes no
Estado, sendo que o Poder Judiciário trabalha com o fato já ocorrido, entra em cena
para apreciar o delito e a culpabilidade, para analisar a questão do delinqüente e,
portanto, estabelecer uma medida tida como adequada sobre os mais variados
campos, tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista moral e
principalmente do ponto de vista jurídico. Mas o fato é que o Judiciário age
exatamente no momento em que se trata de algo passado, o crime já ocorrido. O
Executivo trata da questão no presente, gerindo, gerenciando, trabalhando com a
política legislativa posta, portanto nada mais fazendo do que efetivar aquilo que já
está definido como diretriz. O Legislativo não. O Legislativo, nessa circunstância
tripartite, tem o papel extremamente importante, porque trabalha de forma
prospectiva. Ao Legislativo cabe elaborar exatamente, num sistema como o nosso,
todo o cenário e o norte que se vai seguir no Executivo quanto no Judiciário.
Portanto, toda política legislativa, toda política colocada num Estado
Democrático de Direito como o nosso tem nesta Casa um toque de maior orientação
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do ponto de vista ideológico. E nós podemos, de qualquer maneira, o mais
amplamente possível, diagnosticar o fruto que ultimamente temos colhido no País.
V.Exas. podem ver que estamos diante de situações semelhantes no que diz
respeito à edição de normas que tentam regular uma política criminal e uma política
de execução penal como conseqüência.
Nesse aspecto, debate-se a grande questão no Legislativo: a redução da
menoridade penal como uma das soluções para a criminalidade, criminalidade esta
que é eleita como a principal preocupação do brasileiro; e o criminoso, diagnosticado
como tal, o inimigo público nº 1, a razão de ser de todas as nossas inquietações.
Com isso, desloca-se facilmente o foco do problema para a eleição de alguém que
se combate como inimigo, portanto, uma política de guerra. Essa política de guerra
permite tudo, principalmente o encolhimento das garantias fundamentais do cidadão
sob o discurso da proteção ao corpo social.
A meu ver, não há jogo de interesses antagônicos entre defesa social e
garantias e direitos individuais do cidadão em conflito com a lei penal, até porque
não se pode conceber uma defesa social que expurgue o direito e garantia individual
de qualquer cidadão. No meu entendimento, o que existe é um troca de foco.
Portanto, retire-se a expressão “defesa social” para colocar “poder de punir do
Estado”. Numa primeira equação entre defesa social e direito e garantia individual,
nós vamos nos posicionar, e assim percebo que grande parte do Legislativo tem-se
posicionado — desculpem o meu tom crítico, mas foi preanunciado —, na idéia de
que, ao apoiar uma legislação maximizada em termos de pena, em termos de tipos
penais, nós vamos defender a sociedade contra aquele indivíduo que é o
transgressor, mas quando verificarmos que a defesa social não pode ser
concebida... Primeiro, não pode ser resumida a segurança pública. Defesa social é
algo muito mais amplo, trata de outras questões muito mais amplas do que
segurança pública, e a própria segurança pública não pode ser reduzida à idéia de
segurança da criminalidade urbana.
Com essa minimização, com essa simplificação de conceitos, nós temos uma
política legislativa que diz que é melhor ampliar a punição do que perder o controle.
Na verdade, o controle em muitos casos já está perdido, até por conta de uma
política que trata das conseqüências e não das causas da violência. Portanto, o
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conflito deve ser restabelecido, não defesa social versus direitos e garantias
individuais, mas poder de punir do Estado versus respeito a direitos e garantias
individuais. E, nessa nova montagem do conflito, nós vamos posicionar-nos do lado
contrário. No Estado Democrático de Direito, todos nós vamos sempre trabalhar,
inclusive o Legislativo, numa idéia de que o poder de punir deve ser minimizado e as
garantias maximizadas.
Essa questão perpassa pela forma da sociedade ver o enfrentamento do
crime. E a mídia tem uma contribuição efetiva. Percebam os senhores pelos dados o
número de crimes exibido semanalmente, que invade constantemente o nosso
cotidiano. Isso projeta exatamente uma política penalizadora, encarceradora, porque
também reduzimos justiça à justiça penal, e justiça penal à prisão, como se nós não
tivéssemos quaisquer outras formas de pena. Vale dizer, a prisão hoje no mundo já
é uma pena completamente em decadência e só é empregada em menos de 30%
dos casos numa geografia estatística mundial. Portanto, nós insistimos numa
rotulação, num simbolismo a respeito da prisão, levando-nos a essa conseqüência
numérica.
Estamos, na verdade, todos presos, porque, quando prendemos “eles”, assim
ditos, também prendemos a nós, atrás de nossas películas dos carros, das nossas
grades de segurança, dos nossos sistemas eletrônicos. Portanto, todos acabamos
presos, num custo que, segundo a variação que temos dentro das estatísticas
nacionais, permite-me fazer uma análise com base em uma estatística da ONU, da
Fundação Internacional Penal e Penitenciária, que credita com mais segurança os
dados. Os nossos dados são muito confusos. A partir de uma política posta nesse
percentual e com essa vertente, temos assistido a números astronômicos.
“Astronômicos” é o adjetivo correto para o aprisionamento no Brasil. Há, portanto,
um equívoco na forma de investir. Acho que isso não é novidade para ninguém.
Acho que todos nós sabemos que estamos investindo no efeito e não na causa, e
que isso já vem de algum tempo.
Por isso, não acredito, pessoalmente, em soluções mágicas. Não acredito em
uma solução a curto prazo para essa violência que está aí. Só acredito em uma
solução a médio e longo prazo, para os próximos 30 anos, para as próximas
gerações. E precisamos trabalhar agora, mas não com uma visão imediatista,
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porque ela é ilusória, é cortina de fumaça, é fruto do descaso de 30, 40, 50 anos ou,
quem sabe, até de meio milênio. Não adianta trabalhar-se com a ilusão da lei
simbólica, de que, em um passe de mágica, vamos ter a solução do problema da
segurança e da criminalidade simplesmente com a edição de normas, porque isso
jamais será alcançado dessa forma.
Basta fazermos um simples contraste entre o que a mídia apresenta-nos,
vende-nos e causa-nos e o que efetivamente a realidade contempla para
percebermos essa dessintonia. Percebam os senhores que a televisão exibe crimes
graves como sendo os praticados, e crimes pequenos ou médios como sendo
residuais, quando na verdade, em uma estatística real, a situação é completamente
diferente. E esse primeiro dado demonstra qual é a inversão e qual é a sensação,
porque não saímos para consultar esses números no nosso dia-a-dia, mas
assistimos à televisão todos os dias, e a sensação que temos é a de que o criminoso
está sentado ao nosso lado, com um saco de pipoca, assistindo ao filme.
A nossa justiça penal, por conseqüência histórica e cultural, é seletiva. Não
conseguimos alcançar os praticantes de crime, porque, se assim o fosse, todos nós
aqui estaríamos presos — todos nós, sem exceção. Todos nós somos criminosos.
Praticamos crime do ponto de vista formal e material, agredimos bens jurídicos. Do
ponto de vista daquilo que está previsto pela lei pura e simples, praticamos uma
conduta típica, antijurídica e culpável, nas mais variadas formas: ao tomarmos mais
do que duas latinhas de cerveja e dirigir, ao dirigirmos com a habilitação vencida, ao
tirarmos xérox de livros, ao comprarmos um CD pirata, ao sonegarmos imposto.
Enfim, as condutas poderiam ser enumeradas a tarde inteira. E todos nós somos
criminosos. O problema é que a justiça penal não nos alcança, e não nos alcança
porque é seletiva.
Alcança, então, a quem? Alcança um destinatário já identificado. Em um país
como o nosso, onde detemos recordes dessa ordem, o crime não passa de juros da
dívida social. Quando digo isso, não estou minimizando a questão criminal.
Conheço, tenho noção de que existe um crime organizado, de que existe uma
criminalidade de alta potencialidade, mas essa criminalidade não é identificada com
o tecido alcançado pelo sistema, e sabemos disso. O tecido do sistema penal, o
criminoso, no nosso dia-a-dia como promotor, como juiz de execução penal, é o
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mesmo. Ele tem o mesmo rosto, ele tem o mesmo diagnóstico. Pode sair um e
entrar outro dez vezes, que parece que a mesma pessoa está sentada ali na cadeira
de audiência. E ele vem exatamente disso.
O sistema repressivo já tem conseqüências na prisão provisória. Essa prisão
provisória tem-se tornado uma antecipação de pena indevida. Essa pesquisa
demonstra que, entre um mês e um ano, esse percentual de pessoas fica
aguardando provisoriamente em estabelecimentos prisionais, fechados, quando
sequer o processo chegou ao final. Quando chega o final os processos, verifica-se
que o valor médio do furto — ela só se refere a furto — é desta monta, sendo que,
quando é devolvido, já que o crime é contra o patrimônio, a afetação ao patrimônio
não ocorre de fato, não justificando, portanto, uma incidência penal também nesse
patamar de percentual. E, mais ainda, depois que há o devido processo legal e a
condenação, vejam o percentual de penas aplicadas distintas da prisão, porque
assim o sistema pede.
Assim, prende-se e pratica-se efetivamente um sistema de execução penal
sem processo, para, quando o processo legal chegar ao seu final, aplicar-se
devidamente uma pena alternativa, o que o indivíduo já suportou de outra ordem,
completamente irregular. Hoje temos um dado alarmante, pelo menos é o que temos
verificado no DEPEN: quase 60% dos presos são provisórios.
Esse dado deixou-me curioso, porque derruba o argumento da redução da
menoridade. No Brasil os crimes praticados só têm envolvimento de menor em 8,8%
dos casos e, ainda assim, só 8,5% desses 8,8% são crimes violentos. Menos de 1%
dos crimes violentos no Brasil tem envolvimento de menores. Será que isso justifica
a redução da menoridade?
A medida socioeducativa, que hoje é aplicada a esses menores infratores,
recupera-os na ordem de 92%, porque só há reincidência em 7,5%. Esses são
dados oficiais. Isso quer dizer que o sistema que temos para o menor recupera o
menor infrator, que é ínfimo, em mais de 90% dos casos. O que justificaria uma
alteração dessa política, senão uma melhora dela?
Este é o nosso preso, segundo dados oficiais do DEPEN: ele não trabalha,
não tem profissão, não tem ensino fundamental e, o pior, é jovem. Esse é o
indivíduo preso no Brasil. Esse é que recebe toda a carga das nossas informações,
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não outro. E ele está preso num regime duro, em 70% dos casos, como condenado
— essa inversão é de dois anos para cá, esse dado é de 2005. Ele está preso, em
75% dos casos, num regime já fechado; só 2,7%, no regime aberto.
Não entendo — e parece uma esquizofrenia legislativa, como o próprio Dr.
Alberto Silva Franco já falou —, desculpem-me o tom mais áspero, mas não entendo
como se pode conceber uma política ainda mais dura com essa realidade.
O Estado tem todas essas obrigações com quem está aqui fora e com quem
está lá dentro, só que quem está lá dentro não tem como buscar essas obrigações
de per se. O que vemos é esse quadro de gestão prisional. Não temos conselho da
comunidade, não temos separação científica dos presos. Separamos por tatuagem
apenas para controlá-los e dizer: “Ali não vamos ter uma convulsão interna a cada
dia”. Separamos por tatuagem. Não temos escolas penitenciárias. Quem cuida do
preso é alguém completamente sem formação. Discordo do Parlamentar que de
alguma maneira criticou a formação devida. Concordo com o Dr. Maurício Kuehne:
devemos, sim, ter uma grande formação para o indivíduo que vai lidar, porque a
busca não é a exclusão, e sim a reinserção. Esse indivíduo retorna à sociedade, que
exclui. O indivíduo recebe exclusão, isso é fato. O homem hoje sai do cárcere, mas
o cárcere não sai do homem; fecham-se as grades da prisão e, quando elas são
abertas, aqui abrimos a grade do preconceito. E não abrimos a grade do preconceito
para nós: abrimos a grade do preconceito de forma que nunca vamos fechá-la
dentro de nós. O sistema entra em metástase, e os tumores são fáceis de identificar:
o ócio e a desassistência jurídica. Neste particular reina, talvez, a maior questão,
porque o preso desinformado e desassistido não tem condição de ter nem o mínimo
de expectativa futura, e muitos continuam presos, quando a situação jurídica já
revela a possibilidade de que estivessem livres.
O Dr. Maurício Kuehne acabou de apresentar os dados, que são maiores do
que esses. Há mais de 200 mil vagas em déficit. As fugas também já foram
abordadas. Quanto à contaminação, há a estimativa de que, em 420 mil presos,
mais de 80 mil estejam com AIDS. E há o pior: as rebeliões registradas ocorrem em
número extremamente assustador, conforme dito pelo próprio Deputado. Enfim, há
as mortes, não só coletivas, mas cotidianas, como essas em rebeliões isoladas, sem
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nenhuma ação civil que busque reparar ou obter indenização por parte do Estado; e
o indivíduo estava custodiado!
Há um paradigma da mudança? Sim, temos um sistema hoje funcionando do
ponto de vista de alternativas penais. O mundo já retrata esse sistema.
Existem algumas mentiras interessantes, como a que diz que os Estados
Unidos só investem no cárcere. Os Estados Unidos realmente encarceram bastante,
mas investem um percentual altíssimo em alternativas penais. Só um residual dos
crimes é efetivamente punido com a prisão.
No Brasil, também temos leis — a Constituição, a Lei de Execução Penal, a
Lei dos Juizados, a Lei das Penas Alternativas — para as alternativas penais. Por
que não funcionam? Cito dois dados básicos: resistência do Judiciário e da
sociedade por falta de mecanismos de fiscalização, e a sensação da impunidade
exatamente em função disso. Há a retração do Judiciário para efetivar essas
medidas, e a sociedade não é informada a respeito dos resultados efetivos de
medidas desencarcerizadoras. Isso acaba por alimentar o fluxo da crença na
impunidade por meio da pena alternativa. E permite-se distorções como estas:
quando operamos o Direito — a meu ver, numa visão muito mais de operário do que
de operador —, simplesmente subsumimos o fato à norma e temos uma tradução
dessa ordem, quando na realidade isso não é fazer justiça, tampouco fazer Direito.
Situações como essas estão sendo corrigidas através desse sistema, que
conta com centrais de aplicação de medidas alternativas em todo o Brasil. A partir
de uma ação do Ministério da Justiça em 2001, criou-se uma comissão que
expandiu essas centrais por todo o País. Temos um número elevadíssimo de
centrais e temos dados extremamente interessantes, mas o trabalho deve ser feito e
monitorado por equipes multidisciplinares.
Esta é, a meu ver, uma grande oportunidade de o Parlamento legislar a
respeito da criação das centrais, por meio da inserção de normas na própria Lei de
Execução Penal. Faço um pleito para que a Lei de Execução Penal seja alterada e
para que se coloque, entre os órgãos de execução, a Comissão Nacional de Penas
e Medidas Alternativas, que realiza um trabalho fantástico há 7 anos. Assim,
estaremos tratando de futuro e de investimento na causa. Os dados já começam a
demonstrar o retorno.
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Havia uma central, mas hoje temos 217, a partir do programa de 2001. E
havia uma população carcerária que não era atingida. O trabalho da central, o
trabalho da pena alternativa é evitar que o indivíduo adentre a escola do crime. Se
ele não tiver contato com o sistema penitenciário, terá mais condições de não fazer
parte desse mundo quase sem volta. Não se tira ninguém da prisão com penas
alternativas, mas se pode evitar que o indivíduo vá para lá, portanto se trabalha com
perspectiva totalmente futura.
Dessa minha breve exposição, espero que os senhores, se possível,
assimilem este dado, que é o mais importante: o custo das penas alternativas. O Sr.
Mauro está aqui e sabe que o Estado de São Paulo conseguiu baixar o custo para 7
reais mensais em algumas unidades, apenas 7 reais mensais! Notem o nível do
descumprimento da pena alternativa — e ela deve ser feita através desse
monitoramento, não aleatoriamente! Apenas 2% das pessoas cumprem! Trabalho
diuturnamente com pena alternativa numa central, no meu Estado, e faço este
acompanhamento. Nossa estatística lá está exatamente em 2%, e o programa já
está com 5 anos de funcionamento. E a reincidência é estimada em 75%, enquanto
há na pena alternativa uma reincidência daquela ordem, o que foi confirmado com
base em nossos estudos, todos feitos de forma bem ampla no Brasil.
Parafraseio o filósofo contemporâneo Gerhard: aquele que não tem horizonte
se agarra com muito mais força ao que lhe está próximo, mas o homem que se
move também vê o horizonte se mover. Acredito que essa perspectiva de mudança
pode trazer um futuro melhor, porque só aqueles que se arriscam a ir mais longe
sabem aonde verdadeiramente podem chegar. Se nós investimos e conseguimos
reciclar até lixo, temos obrigação de fazer isso com seres humanos.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Tenório) - Concedo a palavra ao
Sr. Adeildo Nunes, Juiz Titular da 1ª Vara de Execução Penal do Estado de
Pernambuco.
O SR. ADEILDO NUNES - Peço permissão ao Presidente, Deputado
Francisco Tenório, para falar sentado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Tenório) - Permissão concedida.
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O SR. ADEILDO NUNES - Quero, de início, fazer uma saudação especial ao
Deputado João Campos, Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, que estendo aos demais membros da Comissão, aos
Parlamentares e aos advogados presentes — vejo muitos colegas advogados e
juízes.
Serei bastante breve.
Meus cumprimentos a todos os componentes da Mesa, saudando inicialmente
o Dr. Geder pelo brilhante trabalho.
Eu trouxe um material que trata praticamente do mesmo assunto que o Dr.
Geder tratou. Portanto, fico numa situação extremamente complicada, porque os
dados que trago, na verdade, são muito parecidos aos apresentados pelo Dr. Geder.
Como gostei muito da palavra do Presidente, Deputado Arlindo Chinaglia, porque
observei, primeiro, que S.Exa. acredita na reintegração social e achei isso muito
interessante — e também analisei, nas palavras do próprio Deputado João Campos,
que essa reintegração social do condenado é da maior importância —, não vou
contrariar essas opiniões em relação a este tema. Assim, para não imitar e não
copiar o Dr. Geder, vou ingressar um pouco, dentro do possível, nessa questão da
reintegração social.
Analisando nosso ordenamento jurídico — e faço um confronto entre a
finalidade da pena e a visão principalmente dos nossos Códigos Penais, desde o
primeiro até o atual —, chegamos à conclusão de que, antes do movimento de
humanização da pena, que surge com os estudos de delitos e penas de Beccaria,
todos sabemos, a pena tinha uma única finalidade: castigar, aplicar um castigo físico
e moral. Todos sabemos disso. Isso começou a ser contestado principalmente por
Cesare Beccaria, cujo apogeu ocorreu com a Revolução Francesa. Toda essa parte
relativa ao Direito Penal e ao sistema punitivo foi copiada do conteúdo do livro Dos
Delitos e das Penas, de Cesare Beccaria.
Trazendo-o de fora para cá, após o processo da Revolução Francesa, esse
movimento de humanização da pena chegou ao Brasil somente a partir de 1830, na
verdade, com o nosso Código Penal do Império, que aboliu totalmente qualquer tipo
de pena cruel. Sabemos, portanto, que foi com o Código Penal do Império de 1830
que ingressa, agora com finalidade de pena, a repressão. Há uma modificação,
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portanto, significativa: saiu-se de uma pena que tinha a finalidade de castigar moral
e fisicamente o criminoso para uma situação de se reprimir ação eventualmente
delituosa praticada por alguém — o que é bastante natural, porque um dos efeitos
do Direito Penal é justamente punir. E pretendo trazer mais à frente a questão do
rigor dessa punição. Assim, essa finalidade da pena de apenas reprimir a ação
delituosa do agente chega ao Brasil com o Código do Império de 1830.
Somente com o Código Penal de 1940, em sua redação original — sabemos
que a Parte Geral do Código sofreu profunda modificação em 1984, com a Lei nº
7.209, que foi aprovada no mesmo dia da Lei de Execução Penal —, ingressa a
prevenção, tão bem levantada pelo Presidente da Câmara. Achei interessante a
ponderação. Meditando a respeito, resolvi tocar no assunto, porque considero-o
interessante. Surgiu, portanto, pela primeira vez, a prevenção como finalidade de
pena. E eu não queria confundir a prevenção que tenho como política de segurança
pública e a prevenção como finalidade de pena. São duas coisas absolutamente
distintas. Na verdade, política de segurança pública em relação à prevenção ao
crime envolve automaticamente inclusão social. Portanto, dependo de políticas
sociais com a finalidade de evitar que o crime aconteça.
Essa política de segurança pública, evidentemente, deve ser realizada pelas
nossas Polícias, mas não somente por elas. A própria sociedade tem de se envolver.
Nesse sentido, o art. 144 da Constituição é bastante claro. Eu diria que haveria a
necessidade de um envolvimento social, de um grande movimento que eu poderia
até denominar de “Movimento de Defesa Social”, copiando o modelo de 1945. Todos
os segmentos sociais – políticos, juristas, juízes, advogados, promotores, enfim,
toda a sociedade e a imprensa – precisam estar envolvidos, no sentido de aprimorar
a prevenção como política de segurança pública.
Como finalidade da pena, a diferença é muito grande, porque agora essa
prevenção tem uma natureza eminentemente expiatória, intimidativa, ou seja, a
prevenção surge como finalidade de pena no sentido de trazer às pessoas a idéia de
que, se a pessoa cometer o delito, será punida. É nesse sentido que essa finalidade
da pena, para a prevenção, surge.
E surge não só em relação à política de segurança pública. Também como
finalidade da pena, infelizmente nós no Brasil temos fracassado muito com o uso
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dessa prevenção, que, aliás, já era trazida por Beccaria. Em sua obra Dos Delitos e
das Penas, Beccaria já trazia a idéia de que, para o Estado — que, no caso, ele
tratava como soberano, na moderna concepção —, o custo financeiro e social é
muito menor, e evidentemente é, se evitar que o crime aconteça, e não realizar a
repressão — no final vou trazer isso —, que, por sinal, é muito malfeita. Isso já foi
objeto de críticas por parte do Dr. Geder Luiz Rocha Gomes.
Quero culminar com a questão da reintegração social, que chega ao Brasil
com a Lei de Execução Penal, em 1984. A reintegração social, portanto, é sim a
terceira finalidade da pena. Isso está expresso no art. 1º da Lei de Execução Penal,
que estabelece a finalidade da execução da pena: cumprir o conteúdo da sentença
penal condenatória, mas, acima de tudo, realizar a readaptação social do
condenado. Esta, portanto, é a parte mais interessante e muito mais importante da
discussão.
Estão de parabéns todos os que fazem parte desta Comissão, pela escolha
do tema e até do objeto das discussões que envolvem a reintegração social! Gosto
muito desse tema. Tenho minhas frustrações, mas também não sou descrente de
que há possibilidade, sim, de se reintegrar o indivíduo. Não gosto do termo
“ressocialização” — e o Deputado Paulo Rubem Santiago falou muito bem sobre
isso —, prefiro “socializar”.
O perfil do preso brasileiro foi esse demonstrado pelo Dr. Geder Luiz Rocha
Gomes: entre 18 e 25 anos, analfabeto, sem profissão definida, desempregado,
família desconstituída. Esse é perfil do preso brasileiro, deste homem e desta mulher
— e os índices de criminalidade praticada por mulheres têm aumentado
acentuadamente, principalmente no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes.
É preciso dizer, portanto — e gosto mais de usar o termo “readaptação
social”, porque, na verdade, esse homem e essa mulher nunca foram socializados
—, que era de se esperar que o Estado, já que não realizou a socialização como
política de prevenção (e não me refiro à prevenção ao crime, mas à prevenção como
política de segurança pública), já que não realizou a socialização fora da prisão,
antes de esse homem ingressar no crime, era de se esperar que o Estado o fizesse
dentro da prisão. Aliás, deveria ser exigido isso do Estado.
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Por isso, a Lei de Execução Penal elenca uma série de medidas de
assistência ao preso, que indicam a necessidade de o Estado — e não só do Estado
mas também da sociedade — participar ativamente da recuperação do preso, até
porque, no âmbito da Lei de Execução Penal, temos o Conselho da Comunidade, o
qual, infelizmente, como observamos nas palavras do Dr. Geder, não está sendo
muito bem usado.
Portanto, há 3 finalidades de pena no ordenamento jurídico brasileiro.
Gostaria, imensamente, que se desse uma atenção especial à questão da
reintegração social. Não basta reprimir, como temos feito. É a impunidade que gera
uma série de conseqüências sociais. Não agüentamos mais ver somente pobre na
cadeia. Essa é a grande realidade. Há necessidade, portanto, de se utilizar o
linguajar de Beccaria: não é a quantidade da pena que diminui a violência, mas a
certeza da punição.
Agradeço a oportunidade a todos que enfrentaram essa questão da maior
importância para o Brasil.
Observado o tempo, fico à inteira disposição.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Tenório) - Dando continuidade,
concedo a palavra ao Sr. Dálio Zippin Filho, representante do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, no grupo designado para estudar a população
carcerária no Brasil.
O SR. DÁLIO ZIPPIN FILHO - Bom dia e boa tarde a todos.
É uma satisfação estar aqui representando a Ordem dos Advogados do
Brasil, a Comissão Nacional de Direitos Humanos, da qual sou um dos membros
efetivos.
A questão carcerária tem-nos preocupado há muitos anos e é a que mais
viola os direitos fundamentais da pessoa. O Brasil é tido como o maior violador de
direitos

humanos

relacionados

ao

sistema

penitenciário.

Aqui

se

violam

diuturnamente todos os direitos fundamentais. Não só no sistema penitenciário. O
mais grave é a situação das cadeias públicas e dos presos, recolhidos
indevidamente por este País afora. Em dezembro de 2006, havia 428 mil pessoas
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presas no Brasil. Conforme o Dr. Maurício mencionou, há um déficit de cerca de 200
mil vagas.
A estatística demonstra que está crescendo o número de presos no Brasil:
cerca de 5 mil presos por mês. Essa quantidade de 428 presos vai dobrar nos
próximos 5 anos. Não temos condições de construir cadeias ou penitenciárias para
abrigar esse contingente de 700, 800 mil presos; não vamos ter orçamento para
construir presídios, porque cada um custa em torno de 15 a 20 milhões de reais. O
ideal seria 500 presos por unidade prisional. Hoje, por uma resolução do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, esse número foi ampliado para 900
presos.
Como disse, há um déficit de vagas, há um déficit de dinheiro público
destinado ao sistema penitenciário e carcerário e, pior, há uma falta de boa vontade
do Poder Judiciário, dos advogados e dos próprios legisladores no trato da questão
penitenciária, no trato dos presos. Por quê? Os advogados, que deveriam dar um
pouco de si para ajudar os presos carentes, não estão dando aquilo que poderiam
dar; o Poder Executivo, que deveria se preocupar não só em conceder verbas para a
organização do Poder Judiciário, não só em conceder verbas para a organização e o
funcionamento do Ministério público, deveria se preocupar, com maior vigor, com a
situação da defesa dos carentes e dos hipossuficientes. Poucos Estados têm
defensoria pública funcionando devidamente.
Falo isso com mágoa no coração, porque o Paraná, tido como um dos
Estados mais pungentes da Federação, ainda não tem uma defensoria pública
devidamente organizada. Os presos e as pessoas carentes são defendidos por
advogados contratados pelas Prefeituras municipais. O nosso Governador,
lamentavelmente, tem erisipela e outras doenças quando se fala na organização da
defensoria pública.
O Direito Penal é extremamente preconceituoso; ele pune sempre os pretos,
os pobres, as prostitutas. Agora, ele está punindo o quarto “p”, que são os policiais.
E jamais iria punir, desculpe-me o Deputado aqui presente e a Casa onde estou
falando, o quinto “p”, que seriam os políticos. Lamentavelmente, essa é a realidade
do Brasil, a que nós encontramos no dia-a-dia.
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Nós precisamos mudar esse enfoque; precisamos utilizar aquela mão-de-obra
dos estudantes das universidades, adaptando e trazendo essa mão-de-obra,
extremamente ávida por trabalhar, para o sistema penitenciário; e não tratar como
clientes do sistema, mas ajudando-os a resolver esse grave problema penitenciário,
principalmente pela falta de advogados que possam atuar dentro do sistema.
Temos de mudar a mentalidade de encarceramento que os juizes têm, para
que eles pensem em outra forma de punição. Já foi dito aqui e todos sabem que
cadeia não recupera ninguém; prisão não soluciona problema algum. O que nós
precisamos é aplicar mais em políticas públicas; precisamos aplicar na nossa
infância e na nossa juventude, porque, como foi demonstrado, não adianta querer
reduzir a menoridade penal. Vamos aumentar o índice de pessoas encarceradas,
sem solucionar os problemas da criminalidade, porque se a redução da maioridade
penal fosse solução para os problemas penitenciários, não haveria crimes cometidos
ou praticados por maiores. Só aqueles menores de 18 anos estariam praticando
esses crimes.
O Geder demonstrou, e a estatística afirma, que dos 100 crimes praticados,
10% o são por menores; e desses 10%, só 1% refere-se a crimes praticados com
violência.
Nós pensamos muito nesse Direito Penal do terror, aplicando penas cada vez
mais severas, mais graves, num momento em que algo chama a nossa atenção.
Mas não nos preocupamos depois em tentar recuperar e reintegrar esse indivíduo
que adentrou numa penitenciária ou palmilhou a senda do crime. Precisamos nos
preocupar muito mais com os direitos humanos dessas pessoas, porque atualmente
defensor de direitos humanos sofre uma pecha muito grande, dizendo que é
defensor de bandidos. Não. Defensor de direitos humanos está defendendo o direito
de todos nós. Todos nós temos direito, e o preso só perde a liberdade com a sua
condenação. Ele não pode jamais perder a dignidade, o respeito aos seus direitos
fundamentais.
Nós estamos aviltando, maltratando, violando essas pessoas. Tratamos com
melhores condições os cachorros nas nossas casas, do que seres humanos, irmãos
nossos que não tiveram a mesma sorte que nós, de ter uma família constituída,
freqüentado uma faculdade, uma universidade, e de estar no ápice da pirâmide
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social. Essas pessoas precisam ser ajudadas, para que possam se reintegrar à
sociedade. Nós não podemos continuar tratando as pessoas como lixo. Como disse
o Geder também, se temos capacidade para reciclar o lixo, por que não teremos
capacidade para reciclar um ser humano?
Somos preconceituosos, não gostamos dos negros, das mulheres, das
pessoas com problemas de locomoção, dos homossexuais, dos índios, etc. A
sociedade é altamente preconceituosa e violadora de direitos fundamentais.
Precisamos mudar essa mentalidade. Isso só vai ocorrer pondo o coração na
frente de tudo isso. Temos de pensar não mais com a cabeça, mas com o coração.
São seres humanos que precisam de auxílio, de apoio e de atenção. Temos
obrigação, como membros de uma sociedade, de ajudar essas pessoas menos
afortunadas. Precisamos mudar toda essa mentalidade, senão estaremos perdidos e
não haverá mais solução para todos nós.
Então, precisamos nos preocupar porque a Organização das Nações Unidas
e a Organização dos Estados Americanos têm afirmado, em uma série de relatórios,
que o Brasil é o maior violador, como já disse, dos direitos fundamentais. O Brasil é
o País onde se violam todas as formas de direitos. E mais: a nossa polícia, hoje,
está voltada não para o combate à criminalidade, mas, sim, para matar o
delinqüente, ela quer o confronto, o que interessa é quantos pontos ela vai fazer,
como havia no Rio de Janeiro um tempo atrás aquela lei do faroeste, onde quem
matasse alguém teria uma gratificação a mais no seu salário.
Temos de mudar toda essa mentalidade, temos de nos unir, não só
advogados, promotores, juízes, Parlamentares. Todos têm de modificar seu
pensamento para ajudar essas pessoas e para que possamos ter, dentro de pouco
tempo, não um relatório afirmando que temos o pior sistema carcerário, o pior
sistema prisional e que somos os maiores violadores de direitos humanos.
Esperamos que no próximo relatório a ser fornecido pela OEA o Brasil não seja
considerado o maior violador dos direitos humanos e sim que ele seja considerado o
campeão do respeito aos direitos humanos.
E é por isso que eu concito todos nós, irmanados e ombreados, para que
lutemos por essa causa de respeito aos direitos fundamentais de todas as pessoas,
principalmente dessas mais vulneráveis, mais necessitadas e mais carentes.
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É o que eu peço a todos, a quem agradeço a atenção.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Tenório) - Agradecemos
principalmente pelo cumprimento do horário.
Dando início ao debate, concedemos a palavra ao debatedor Sr. Eduardo
Quintanilha Telles de Menezes, Coordenador do Núcleo do Sistema Penitenciário
dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Só para refletir, já que o
senhor é defensor público, é importantíssima a questão da Defensoria Pública no
sistema penitenciário.
O SR. EDUARDO QUINTANILHA TELLES DE MENEZES - Boa tarde a
todos! Boa tarde, Deputado Francisco Tenório, em nome de quem cumprimento os
demais membros da Mesa. Boa tarde, senhoras e senhores, demais Parlamentares
presentes.
Para mim é uma honra estar aqui hoje participando de uma discussão sobre
um tema tão sério, tão presente e tão esquecido normalmente nos debates políticos
do nosso País.
Temos uma boa Lei de Execução Penal — é o que todos repetimos —, só
que esta é uma lei de 1984, com alterações posteriores e, depois disso, as grandes
inovações acabaram vindo como freios e contrapesos, mas sempre na esteira
daquela lógica do terror que tão bem colocou o primeiro expositor, o Dr. Geder.
Depois dessas primeiras participações, fica muito claro que alguns fatos são
concordes. Todos acordamos que as condições das unidades penais são péssimas,
sejam elas unidades penais comuns ou cadeias públicas, chamadas no Rio de
Janeiro de casas de custódia. Todos concordamos que a ressocialização é uma
necessidade, é uma imposição. Há muito tempo, o trabalho do Prof. Maurício
Küehne se destaca nesse sentido. No Rio de Janeiro, a sua obra é obrigatória e
norteia o trabalho do núcleo do sistema penitenciário. A ressocialização só ocorre
com trabalho e com estudo; sem trabalho e estudo é impossível.
No Rio de Janeiro, algumas iniciativas pioneiras vêm trazendo cursos de curta
duração para permitir o reingresso do egresso em algumas áreas específicas, como
informática, comunicação social, etc., o que vem tendo um êxito bastante
significativo.
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Mas, mais do que isso, é necessário também pensar na preparação da
sociedade para receber o egresso. Só prepará-lo para retornar à sociedade é
insuficiente. A sociedade tem de estar disposta a receber o egresso. Cabe aqui a
pergunta: quantos de nós, tendo uma empresa, tendo uma loja, tendo uma
sociedade comercial qualquer, estaria de braços abertos para receber um egresso
como um de seus funcionários de carteira assinada, como exige o semi-aberto e o
aberto em muitas situações?
Então, essa é uma consideração relevante, porque se a sociedade fecha as
portas, ele acaba retornando para esse caminho que já conhece e no qual ele já
está formado, seja dentro ou fora da unidade penal, que é o caminho do crime.
Cabe uma outra pergunta, colocada com muita precisão também aqui: houve
uma socialização para que se possa falar de ressocialização?
Trabalhei na 2ª Vara de Infância e Juventude do Rio de Janeiro com menores
infratores e trabalho há 8 anos dentro do sistema penitenciário atendendo 60 presos
por semana. Parei de atender os presos no início do ano quando me tornei
coordenador do núcleo, mas trabalhei nas penitenciárias Bangu I e Bangu II durante
2 anos. Com relação aos menores e aos adultos a pergunta que eu faço é sempre a
mesma: quanto foram socializados para que agora, dentro das unidades penais, se
busque inserir neles valores sociais? Essa é uma das questões que deve ser
colocada aqui.
Conheci muitos menores e — pasmem! — muitos adultos que nem vaso
sanitário tinham conhecido quando chegaram às unidades penais. E continuaram
sem conhecer porque lá não se usam vasos sanitários, usa-se ou vaso turco ou boi,
como se chama no Rio de Janeiro.
Outro ponto de concordância plena é que só se resolve essa questão com
aporte de recursos. O trabalho do DEPEN é reconhecidíssimo. No Rio de Janeiro,
tanto o trabalho do DEPEN quanto o do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária são extremamente debatidos. Temos um fórum permanente de
execução penal, com defensor que muitas vezes está presente tanto no Conselho
como em contatos com o DEPEN, como é o caso do Dr. Rodrigo Duque Estrada
Roig Soares. Admiramos esse trabalho, mas sabemos que precisamos de uma
coesão do nosso Estado, coesão do nosso País no sentido da necessidade de
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aporte de capital, a fim de que se possa receber esses problemas. Não há solução
sem que se tenha recursos para isso.
Da mesma maneira, a outra questão com a qual todos concordamos é a
insanidade da aposta na pena privativa de liberdade quando se tem à disposição as
penas alternativas. É de um absurdo sem igual, principalmente quando se começa a
pensar naqueles dados apresentados pelo Dr. Maurício Küehne: uma vaga de
unidade prisional custa 30 mil reais.
Um preso, numa penitenciária que não seja de segurança máxima, custa
aproximadamente 750, 800 reais por mensais. Quantas famílias desses presos
tiveram esses valores para poder criar os seus filhos antes que eles se tornassem
pessoas em conflito com a lei?
Então, é a questão é de ordem social e continua sendo, agora permeada pela
questão do Poder Judiciário e dos operadores do direito, quando se discute a
questão da aplicação das penas alternativas. As penas alternativas são, não vou
dizer o único caminho, mas, sem nenhuma dúvida, o principal caminho para essa
solução.
Entrando aqui na nossa questão especificamente, que é o sistema de justiça
criminal, venho, de um lado, agradecer pela estatística apresentada ao Dr. Geder,
que fala de 78% dos apenados sem advogado, e, de outro, agradecer também aqui
as palavras ao Dr. Dálio, que colocou que os advogados muitas vezes não prestam
um trabalho solidário.
Diante dessa realidade, só temos uma saída, saída essa de ordem
constitucional que vem sendo debatida até mesmo nesta Casa, com a PEC nº 487
— que vem sendo discutida, quase entrou em votação agora há pouco tempo, mas
entrou uma outra PEC do Governo —, que apresenta a indispensabilidade da
presença da defensoria pública.
E nesse particular vou destoar um pouquinho do discurso e apresentar dados
positivos. No núcleo do sistema penitenciário da defensoria pública, estamos
tratando de um universo penal de 28 mil e 500 apenados, que é o total do Rio de
Janeiro. Desses apenados, temos 9 mil e 500 presos cautelares de todos os títulos e
aproximadamente 19 mil presos condenados. Dos 19 mil presos condenados, 14 mil
e 500 são atendidos pela defensoria pública. Esses apenados são atendidos, no
72

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Número: 1462/07
Data: 11/09/2007

máximo, a cada 2 meses; ou seja, eles têm um atendimento com uma periodicidade
muitas vezes melhor do que pessoas que não estão apenadas, não estão presas em
outras Unidades da Federação.
O núcleo do sistema conta com 36 defensores. Não é suficiente, mas é um
número alto, é o maior núcleo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Se não me
engano, não tenho informação de nenhum outro núcleo nem perto desse número em
outros Estados. Fazemos 1 mil e 800 atendimentos de apenados por semana e 600
atendimentos de família, o que significa que conseguimos, em curto espaço de
tempo, atender a todo esse efetivo de 14 mil e 500 homens. Como eu falei, a
periodicidade chega a 2 meses.
O que isso gera em termos de resposta para os problemas que estamos aqui
discutindo? Obtemos 600 benefícios/mês; 600 benefícios/mês diminuindo um
número de pessoas encarceradas e diminuindo o gasto do Estado do Rio de
Janeiro. Daí porque a curva de número de pessoas encarceradas no Estado do Rio
de Janeiro não ser a mesma curva apresentada em Estados como São Paulo. O
crescimento dessa população carcerária não ocorre na mesma proporção.
A Defensoria contribui com a colocação das pessoas em liberdade. E aí entra
o que tão bem colocou o Dr. Dálio, do qual fui vítima nesta semana. Participei do
evento em que foi colocado no regime semi-aberto Elizeu Felício de Souza, um dos
membros da quadrilha acusada e condenada pelo homicídio do jornalista Tim Lopes.
E houve um linchamento, ou pelo menos uma tentativa de linchamento moral da
Defensoria pela obtenção da progressão de regime e, na seqüência, pela obtenção
da visita periódica ao lar.
É um absurdo! Não podemos aceitar um sistema que se pretende garantista,
que se pretende social, que pretende resolver problemas sociais, no qual os direitos
e garantias fundamentais merecem, na opinião da população ou pelo menos na
opinião que a mídia externa com sendo da população, ser livremente vilipendiados
em nome de um processo de lei e ordem que, sabemos, não geram as
conseqüências adequadas.
Como pontos essenciais, acredito que seja essa colocação da Defensoria
Pública, a imprescindibilidade da atuação da Defensoria Pública pelas suas
prerrogativas institucionais, pela necessidade de ela autuar de forma autônoma as
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Secretarias de Administração Penitenciária. Embora os advogados, muitas vezes
contratados, façam um trabalho juridicamente correto, as situações existem. Mais de
uma vez, iniciei procedimentos criminais contra agentes penitenciários e policiais, já
realizei prisão em flagrante de policiais, inclusive da tropa de operações especiais do
Rio de Janeiro, em razão de prática de violência contra apenados do Bangu I. E sem
a autonomia e as prerrogativas institucionais isso se torna muito difícil.
Mais do que qualquer outra coisa, eu queria agradecer por esta oportunidade.
Ver o tema ser debatido aqui é fundamental, porque se esta Casa foi capaz de
produzir uma ótima lei, que é a nossa Lei de Execução Penal, e depois seguir um
caminho, na minha opinião, absolutamente equivocado da resposta legislativa a
situações de fato, acredito que ela tenha todos os componentes para, por meio de
oportunidades e eventos como este, com o grau de comprometimento, de excelência
dos demais debatedores, possibilitar os caminhos para nossa saída dessa crise do
sistema penitenciário, acarretando uma evidente melhora na situação social do
nosso País.
Muito obrigado a todos. Boa tarde. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Tenório) - Queremos comunicar a
todos que temos apenas um debatedor no momento e que não teremos intervalo
para o almoço. Devido à alternância de debatedores e palestrantes e também à
alternância de participantes, após esse debatedor, continuaremos, de imediato, com
o terceiro painel.
Então, com a palavra o Sr. Luiz Antônio Nascimento Fonseca, Coordenador
do Fórum Permanente para Assuntos Penitenciários. (Pausa.)
Vamos ouvir o último debatedor deste painel e, após concederemos um
intervalo, mesmo que mínimo, para um rápido almoço.
Agradecemos a compreensão de todos.
Com a palavra do nosso debatedor.
O SR. LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO FONSECA - Boa tarde, Deputado
Francisco Tenório, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes da
Mesa; boa tarde em especial aos agentes penitenciários de vários Estados que aqui
estão presentes, do Oiapoque ao Chuí, prestigiando este encontro.
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Desde já, quero dizer que nós servidores penitenciários estamos nesta Casa
debatendo um tema inexorável em relação à política prisional no País, que é a
ressocialização de presos, ou, na verdade, a socialização de presos. Há um tema
em tela a respeito do qual as senhoras e os senhores devem estar se questionando.
Está escrito: Implantação da polícia prisional e seus efeitos — uma quebra de
paradigmas. Fizemos essa apresentação no dia 22 de agosto nesta Casa, quando
da discussão da PEC nº 308, de 2004, que cria as polícias federais e estaduais no
âmbito do sistema prisional. Quando nos foi feito o convite, eu disse que não
mudaria em nada, até porque essa discussão de ressocialização teria muito a ver
com a discussão de mudar essa concepção política dentro do sistema prisional,
porque os atores sociais são os servidores penitenciários, aos quais chamamos de
mão longa do juiz, aquelas pessoas que vão, no cotidiano, fazer executar essas
tarefas.
Deixo essa interrogação: como será feito tudo isso que disse o Dr. Geder e
tudo o que disse o Diretor do DEPEN, Dr. Maurício? Como vai se empregar o Fundo
Penitenciário Nacional? Como vai ser feita essa execução dentro dos presídios e
penitenciárias? Como vão ser feitos esses presídios que vão ser construídos para
jovens de 18 a 24 anos? Essa é uma interrogação.
Eu gostaria de mostrar essas cenas fortíssimas que aconteceram no Estado
do Mato Grosso do Sul, na máxima, em uma rebelião que aconteceu lá. O Estado
fica impotente diante dessas rebeliões e motins, porque, nesse momento, os presos
tomam todo o sistema prisional, diante da fragilidade estrutural e metodológica de
anos, dessa concepção anacrônica de se fazer o sistema prisional. E esse Estado
que coloca pessoas intramuros não tem condição sequer de evitar que isso
aconteça. Mas, quando evita, também fica de olhos vendados para cenas grotescas
que acontecem dentro do sistema prisional, em que pessoas são decapitadas. O
Estado sequer vai conseguir chegar aos culpados. É preciso chegar aos culpados de
certa forma. Mas o Estado não tem condição de chegar aos culpados — as pessoas
que me antecederam até falaram sobre isso. Não chegam porque nesse momento
outras pessoas assumem esse tipo de delito. São os que dentro dos presídios e
penitenciárias são chamados de fariseus, aquelas pessoas, como já foi citado aqui,
que estão desprovidas, aquelas pessoas que em dado momento cometeram
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pequenos delitos, que são fracas dentro do sistema prisional. São essas pessoas
que são encurraladas para dizer que cometeram esse tipo de delito.
(Segue-se exibição de imagens.)
Esse preso apenas desafiou a facção criminosa do PCC lá no Mato Grosso
do Sul. Ele disse que o PCC não mandava dentro daquele presídio. Quando houve
essa rebelião, ele morreu dessa forma, aos poucos, de uma forma bastante
perversa.
Em meio a tudo isso, ficam os servidores penitenciários, sem saber o que
fazer, ao longo da história. Não sabem o seu real papel, o seu real mister, se são
servidores para manter a ordem, se são assistentes sociais, se são médicos, se são
psicólogos, diante dessa estrutura do sistema prisional. Em uma cela que tem
capacidade para 6, ficam 18, 20 homens. Então, não há condição.
O dinheiro que for gasto dentro do sistema prisional vai sair pelo ralo, porque
não há uma política efetiva para esse setor. Infelizmente, é necessário dizer isso.
Esse presídio já foi um presídio novo, um presídio bonito, construído. Hoje, ele está
nessas condições. Lá, naquele último andar — há presídios com um, dois, três
andares —, é o servidor penitenciário, é o agente penitenciário quem vai entrar
naquela cela, às 18h, às 20h, no momento que for, se tiver que cumprir um alvará de
soltura, sozinho, desprovido, em primeiro lugar, de qualquer aparato bélico. Quando
os policiais militares adentram, eles não o fazem desarmados. Esse é um desafio
para cada servidor penitenciário, que precisa entrar nos presídios e penitenciárias
desarmado e vira presa fácil quando existem rebeliões e motins.
Essa é a estrutura de um dia de visita. Os presos agora mudaram a sua forma
de colocar o Estado na parede. Os presos adotaram essa modalidade de fazer
reféns no dia de visita, naquele dia importante em que eles recebem a visita dos
seus familiares. Aconteceu agora na Bahia, os senhores devem ter acompanhado.
Foram 4 dias de rebeliões, e havia visita. Aconteceu no Mato Grosso do Sul,
também com visitas. Então, os presos modificaram o seu modo de agir dentro dos
presídios. No passado, nos idos de 1989, época em que entrei no sistema prisional,
os presos faziam de uma outra forma: só ceifavam a vida um do outro. Agora, não.
Além de ceifar a vida, quando querem impor alguma coisa à administração, eles
pegam também os visitantes. Não são os visitantes daqueles que estão no
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comando, não. Nesse momento, são os visitantes de pessoas que não sabem que
isso vai acontecer, a chamada visita dos fariseus, que são aquelas pessoas
desprovidas, dentro do cárcere, de qualquer sustentáculo, seja ele de cunho político,
entre os próprios presos, ou também financeiro.
Quero mostrar essa estrutura obsoleta da máxima do Mato Grosso do Sul.
Vão ser construídos novos presídios. E, em relação a isso, pergunto: mas de que
forma? Foi citada aqui a separação por delito, a individualização da pena. Como vai
ser feito isso? Essa é uma pergunta para os senhores e as senhoras, que estão
construindo esses presídios e penitenciárias? Quem vai gerir essas penitenciárias?
Essa é uma pergunta que deve ser feita, porque o que temos acompanhado
no sistema prisional do País é algo muito sério, sério por vários vieses, como, por
exemplo, por essa quantidade de utensílios que entram no sistema prisional —
televisão, ventiladores, tudo. Há uma permissividade estatal para que isso ocorra. E,
quando há um conflito, o Estado retira tudo isso novamente, naquele momento, para
dizer: “o Estado está aqui presente e vai retirar tudo isso.” Logo após, os presos
voltam a se comportar novamente, e tudo isso volta a entrar no presídio. Não que eu
seja contra a possibilidade de o preso ver televisão, mas não dessa forma aviltante,
não dessa forma. Muitas das pessoas que não transgrediram as leis sequer têm
uma televisão em seu lar. Na cela, é a qualquer momento, a qualquer hora. São
várias televisões, quatro, cinco. Isso faz com que se forme uma elite, porque nem
todos os presos podem ter televisão, nem todos os presos podem levar uma
televisão para dentro das celas. Fica, então, um pequeno grupo no comando, os
chamados xerifes dentro dos presídios.
Como podemos sintetizar tudo isso? Há uma orquestração estatal para que o
crime, dentro do presídio, seja organizado, porque pode entrar o bacalhau, a carne,
tudo aquilo que o preso, na verdade, não tem fora. Há um grupo que consegue
colocar isso lá dentro. E esse grupo é elitizado. Os presos pensam: “tem um grupo
aqui dentro do presídio que consegue nos trazer algumas benesses que não
teríamos lá fora.” Essas pessoas são chamadas de xerifes e passam, sim, a
comandar o crime organizado.
Quero mostrar um pouco para a sociedade, neste momento importante em
que discutimos a ressocialização, essa questão dos celulares e desses artefatos de
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armas brancas feitas dentro do sistema prisional. Eu seria leviano se dissesse aqui
que não existem agentes penitenciários com desvio de comportamento ou desvio de
conduta. Mas isso não é inerente ao agente penitenciário; isso é inerente ao homem.
Há agentes penitenciários corruptos, sim, assim como há corruptos em outras
categorias — advogados, juízes, parlamentares. O que fazem com tudo isso?
Transferem para esses profissionais todas as agruras, todas as mazelas do cárcere.
Entra celular no presídio, sim, mas há várias vias. Há a via da genitália dos
visitantes, há a via dos policiais militares da guarita, há o acesso pela cozinha. Há
vários meios para que isso chegue aos presídios e penitenciárias. Mas a sociedade
acha que são apenas os servidores penitenciários os responsáveis por esses fatos
estranhos que acontecem em relação à segurança. E essas facas são feitas também
das comarcas, das camas dos apenados. Eles conseguem retirar — e isso com uma
facilidade muito grande, porque têm o dia todo para pensar, como foi colocado muito
bem pelo Dr. Lélio, a respeito do ócio. E, quando o Estado tenta matar esse ócio, é
de uma forma, digamos assim, simplista: quando coloca o capital financeiro dentro
dos presídios e penitenciárias, quando aponta a terceirização, quando coloca a
empresa Pênalti lá na Bahia — eu dei esse exemplo. A Pênalti está na Penitenciária
Lemos Brito, mas apenas para remunerar o ócio, só para costurar bola. Fica preso o
dia todo costurando bola. E aí aquele preso, lógico, vai pegar uma LER.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Tenório) - A organização pede a
conclusão.
O SR. LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO - Pois, não. Eu vou concluir. Esse
preso, ao sair, já foi dito aqui, não faz um trabalho profissional. Esse preso precisaria
ter uma oportunidade nessa própria Pênalti, que está recebendo dinheiro dentro do
sistema prisional. E o que o Estado faz? Aponta para a terceirização do sistema,
para dizer que esse modelo estatal está falido, e entrega o sistema prisional ao
capital privado.
Temos a questão dos militares. Eu vou concluir, Sr. Presidente. Já coloquei
que são mais de 800 policiais militares dentro dos presídios, principalmente no átrio.
São 800 militares dentro dos presídios, e a nossa lei, melhor dizendo, o nosso País,
signatário da Convenção da ONU contra a tortura, é contrário que militares estejam
dentro dos presídios.
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E o que fazemos com tudo isso? O que pode ser feito em relação a isso?
Existe hoje uma PEC, que está aqui, determinando que são os próprios atores
sociais, os próprios servidores penitenciários que vão gerir o sistema, porque sequer
temos servidores penitenciários — um ou outro Estado talvez — gerindo o sistema,
como diretores do sistema. E hoje há muita gente capacitada que poderia ter isso.
Então, na verdade, é desestímulo profissional que nós, servidores, temos ao longo
da história.
Eu teria muito para falar em relação Beccaria, e em relação à omissão do
Estado brasileiro quanto ao mister dos servidores. Em dado momento, são os presos
que vão passar a ser objeto de admiração, diante de tudo isso que foi colocado aqui.
Falo dessa categoria que é a segunda profissão mais estressante do mundo, só
perdendo para os trabalhadores de mina de carvão; o sistema é anacrônico; e aí já
coloquei da terceirização pro tempore, REDA, ou seja, esse sistema que o Ministério
da Justiça vem aplaudindo, esse sistema da co-gestão. Não que ele não pudesse
ser tentado, mas há questões muito óbvias que aconteceram com a terceirização.
Nos últimos anos, na Bahia, um grupo arrecadou 170 milhões com a terceirização.
Então, isso precisa ser discutido, e vamos levar esse dado para a CPI do sistema
prisional.
Apresento essa questão do sistema prisional, dos 5 presídios já colocados
pelo Ministério da Justiça. Não que achemos ruim, não, até porque há algo
profissional em relação aos agentes penitenciários federais, mas entendemos que
são medidas paliativas ou paradoxais. Por que isso? Porque esses presos que estão
hoje no sistema federal vão migrar, com a progressão da pena do art. 112 da LEP,
depois, para essas unidades sucateadas que eu coloquei. Vai chegar um tempo em
que Fernandinho Beira-Mar vai ter que sair de uma unidade federal. Aqui há
advogados jurídicos que sabem disso. E aí Fernandinho Beira-Mar vai ter de voltar
para Bangu, numa unidade totalmente sucateada. Vão existir albergados federais,
manicômios judiciários federais? Ou seja, é necessário que o Ministério da Justiça
pense numa macro em relação a isso, porque nosso País ainda não aboliu o art. 112
da Lei de Execução Penal. É questão da estrutura que queremos: estrutura,
capacitação, profissionalismo, em relação à manutenção da ordem pública dentro
dos presídios e penitenciárias. E aí nós queremos inserir; nós, servidores
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penitenciários, dentro desse contexto e ser responsabilizados, sim, se houver um
problema dentro do cárcere. Mas não da forma como hoje é colocado, sem
nenhuma condição de esses profissionais desempenharem o seu papel.
Há esse sistema obsoleto das galerias, das alas, que eu já coloquei. E o ideal,
o que trago como ideal seria a federalização dos sistema prisional. Por que não?
Isso seria o ideal. O Ministério da Justiça aponta fazer em cada Estado da
Federação um presídio federal, deixando do lado uma unidade sucateada. Então,
federalize-se, porque aí essas unidades federais teriam uma estrutura metodológica
e política de melhor administrar o sistema prisional.
E aí cito o nosso jurista Roberto Lyra, diante de terem citado sociólogos,
Foucault e tantos outros: é necessário também enaltecer o Estado brasileiro.
Finalizo com esse pensamento do nosso jurista Roberto Lyra.
Obrigado a todos e a todas. Estaremos aqui sempre à disposição para
contribuir com esta Casa na elucidação de temas importantes como este.
Nosso muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Tenório) - Informamos que foi
reconstituído o intervalo para o almoço. Antes, gostaríamos de devolver a palavra ao
Dr. Adeildo Nunes, Juiz de Execuções Penais de Pernambuco, que tem 2 minutos
para as suas considerações finais.
O SR. ADEILDO NUNES - Eu queria só tratar aqui da questão da
socialização e do custo do preso, assunto que o Dr. Eduardo também apresentou. E
eu queria só me reportar um pouco ao que disse, embora muito rapidamente.
Recordo-me de ter dito que o perfil do preso brasileiro — aliás, isso foi
demonstrado muito bem pelo Dr. Geder — é de um homem ou mulher entre 18 e 25
anos

de

idade,

sem

qualificação

profissional,

desempregado,

de

família

desconstituída, analfabeto. Este é, em resumo, a situação de 95% de quem está
hoje dentro do presídio, principalmente desses que ingressam eventualmente por
uma prisão preventiva ou por um ato de prisão em flagrante. Esse é o perfil.
Portanto, Dr. Eduardo, eu creio num investimento em política de segurança
pública com inclusão social. É verdade que o desemprego, a família desconstituída,
tudo isso é possibilita o ingresso no mundo da criminalidade, não há dúvida alguma.
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Foi sempre assim e vai ser sempre assim. Quanto mais exclusão social, mais crime.
Não há lei boa que possa conviver com uma exclusão social. Por isso insisto.
Na verdade, fora do Brasil, já se estuda a dessocialização — os ouvintes
sabem disso — que não chegou ainda aqui. Ainda falamos aqui em ressocialização.
Ora, qual o problema hoje que existe em relação às cadeias brasileiras? É o homem
ou a mulher que, depois que cumpre a pena, retorna ao convívio social pior do que
entrou. Quer dizer, a cadeia, a prisão é maléfica ao condenado até nesse sentido. O
que se esperava? Que este homem, por mais perigoso que ele seja, ingressa no
sistema penitenciário com algum tipo de valor moral ou ético: é o amor a um time de
futebol, o amor ao filho, etc. E quando ele, após determinado tempo dentro da
prisão, perde todos esses valores? Quer dizer, está confirmado que a prisão, na
verdade, é maléfica também nesse aspecto, porque ela consegue dessocializar.
Quer dizer, os poucos valores éticos ou morais que a pessoa detinha — com
certeza, e por mais criminoso que seja, por mais perigoso que seja —, que levou
para a prisão, o tempo se encarregará, e esse homem ou essa mulher sairá pior do
que entrou.
Portanto, eu acho que o trabalho deve ser uma prevenção ao crime, como
política de segurança pública. E isso só se faz com muito recurso financeiro, que é
educação, saúde, como nós já vimos.
Com relação ao custo do preso, eu sempre tive a idéia, e o Dr. Maurício
colocou muito bem aqui: é muito barato ainda, porque uma vida humana nem valor
tem. Nós pagamos, em média, 1.200. Talvez no presídio federal seja mais caro. Mas
temos de investir em segurança pública. A sociedade brasileira tem de dizer se quer
poder andar nas ruas, que quase não podemos mais, ou se tem de optar por matar,
pela pena de morte para o preso. Essas são as colocações que são feitas. Se não
podemos introduzir a pena de morte no Brasil, evidentemente temos de investir no
sistema carcerário com dignidade para o preso, oferecendo-lhe as condições para
que ele retorne ao convício social, que denominamos de reintegração social. E a Lei
de Execução Penal já trata disso, aliás, como única solução trazida pelo legislador
para reintegrar esse homem, para que esse homem volte e evite essa reincidência
desastrosa, como foi demonstrado no painel anterior.
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Portanto, eu queria dizer que, por mais caro que seja um preso brasileiro, ele
tem de ser caro mesmo, porque esse homem vai voltar e vai ser nosso vizinho
amanhã, e ele precisa conviver com a gente em perfeita harmonia social.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Tenório) - Para finalizar,
concedemos também a palavra por 2 minutos ao Sr. Geder Rocha.
O SR. GEDER LUIZ ROCHA GOMES - Quero começar pela abordagem que
Adeildo fez e parto para outra linha. Eu acho que o investimento tem que ser em
políticas públicas, o investimento tem que ser em políticas sociais, o investimento
tem que ser na causa do problema, e nós precisamos melhorar, ampliar toda essa
questão do tecido social, para, no futuro, evitar ao máximo aqui discutirmos política
de combate ao crime — nessa expressão de “combate ao crime”, expressão de
guerra.
Os países que conseguem desenvolvimento social em alto grau não têm esse
problema da forma que nós temos. Aí, sim, o crime fica resultante de desvio de
conduta, num índice muito menor, o crime vira uma opção. Aqui no Brasil o crime é
praticamente destino.
Nessa linha de raciocínio, há dado interessante sobre a nossa população:
63% da população brasileira, segundo pesquisa da UNICAMP, nunca acessou a
Internet. Isso é alarmante, porque nós temos outra visão, uma visão distorcida, já
que todos os dias nós aqui usamos a Internet.
Outra questão: nós tivemos, no ano passado, investimento na pena
alternativa por parte do Ministério da Justiça, no nosso programa, de 1 milhão e 700
mil reais para todos os Estados por ano, enquanto uma única unidade prisional para
400 homens custa 15 milhões de reais. É brincar de fazer política efetiva. E aí não é
culpa do gestor que está à frente, não é culpa do Maurício Kuehne. Não
conseguimos identificar de quem é a culpa, porque o Estado é um ente abstrato. Eu
costumo dizer que o Estado somos todos nós: eu, o Deputado, o advogado, o
defensor público. Ele não é um velhinho de barba branca sentado em algum lugar,
ele é abstrato. E, portanto, a própria impessoalidade da complexidade da máquina
administrativa permite que a gente não identifique onde foi. Eu percebo aqui que
todo mundo tem o mesmo discurso. O Parlamentar quer acertar, o defensor público,
o promotor, o juiz, todos nós temos o mesmo discurso. E por que nós não
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conseguimos efetivamente traduzir isso em prática? Exatamente por falta de diálogo,
nós tratamos a coisa de forma multidisciplinar — cada um olhando sob sua ótica —,
e não interdisciplinar.
Para concluir, eu creio que um Estado forte não é um Estado militarizado, não
é um Estado armado, não são mais viaturas, não são mais policiais. Isso é preciso
também, infelizmente. Mas o Estado forte é o Estado que investe em política pública
social, é o Estado que se faz presente justamente para que não precisemos
combater o crime. E aí o Parlamento tem efetivamente uma grande missão, repito: é
daqui que saem todas as diretrizes, já que vivemos num Estado de Direito, sob a
égide da lei, da norma. O Parlamento dita, portanto, como a realidade futuramente
vai efetivar-se. E a missão desse Poder é ímpar.
É isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Tenório) - Nós queremos
aproveitar este momento para dizer da participação deste Parlamento nesta
questão. Alguém aqui chega a contestar o posicionamento que os Deputados, os
Congressistas do Brasil têm tomado com relação ao combate à violência.
Na Câmara, neste momento, além de ter esta Comissão de Segurança
Pública, que tem promovido debates dessa natureza durante todas as semanas,
está instalada a CPI do sistema carcerário. Vocês já ouviram falar em CPI no Brasil.
Mas toda CPI que se instala geralmente é para apurar escândalo, denúncias. Essa,
não. Essa é para fazer uma radiografia, um diagnóstico do sistema penitenciário e
propor políticas públicas que venham a resolver a situação. Inclusive eu faço parte
da CPI.
Nós temos também diversas propostas de lei, como, por exemplo,
terceirização do sistema penitenciário. Há algumas propostas, dessas apensadas,
das quais eu sou Relator, e, dentro em breve, publicaremos nosso parecer à
proposta de terceirização.
Temos também a PEC que cria a Polícia Penitenciária, que está em debate
nesta Casa há várias sessões. E todos esses institutos estão promovendo debates a
respeito desse tema, para que possamos constituir propostas de segurança pública,
com base legal, e apresentar essas propostas à Presidência da República, para a
devida apreciação, possivelmente com as sanções necessárias, para que tenhamos
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um ordenamento jurídico possível e nele trabalhar a melhoria do sistema
penitenciário. E, com isso, combater a violência em nosso País.
A organização está estudando a possibilidade de, antes do intervalo do
almoço, darmos a palavra ao próximo palestrante, Sr. Alvino Augusto de Sá, em
função de vôo marcado. É uma das palestras muito importantes deste evento, e, se
ele não a fizer, os senhores, com certeza, perderão grande momento. Nós daríamos
início ao terceiro item do debate, com a palestra do Prof. Alvino, e, após a palestra,
suspenderíamos para rápido intervalo de almoço. Certo assim? (Pausa.)
Senhores, queremos agradecer aos palestrantes, aos debatedores e a todos
a presença. Em nome da Comissão de Segurança Pública, encerrarmos esta fase
dos debates e, imediatamente, reconstituímos a Mesa, com a presença do Prof.
Alvino Augusto de Sá, para iniciar a palestra.
Muito obrigado a todos. (Pausa prolongada.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Tenório) - Senhoras e senhores,
vamos dar início ao terceiro painel. Nós teremos a Coordenação do Deputado Pinto
Itamaraty, que deve chegar em breve. Enquanto isso, eu o substituirei na
Coordenação.
O tema do terceiro painel é A Relevância da Comissão Técnica de
Classificação na Avaliação do Preso no Contexto da Ressocialização. Temos como
palestrante o Sr. Alvino Augusto de Sá, Prof. Dr. em Psicologia, com experiência na
área de criminologia, reintegração social e sistema penitenciário.
Com a palavra o Sr. Alvino para dar início à palestra.
O SR. ALVINO AUGUSTO DE SÁ - Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço
desculpas aos presentes, porque vou ter que sair daqui a uns 15 minutos. Meu vôo é
daqui a pouco.
O tema previsto para este painel, A Relevância das Comissões Técnicas na
Avaliação do Preso no Contexto da Ressocialização, é muito atual, evidentemente,
só que aqui está escrito “avaliação do preso”. Então, eu não sei se falo de acordo
com a Lei de Execução Penal, no texto atual, levando em conta a reforma da Lei nº
10.792, ou não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Tenório) - Eu gostaria de pedir ao
Plenário mais um pouco de silêncio. Sei que a fome causa um pouco essa
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movimentação, mas assim o fizemos para

que

pudéssemos

ter melhor

aproveitamento. É muito importante a palestra. Muito obrigado a todos.
O SR. ALVINO AUGUSTO DE SÁ - Obrigado, Sr. Presidente.
Quero falar rapidamente sobre as funções das Comissões Técnicas de
Classificação e depois sobre 3 tipos de avaliações técnicas e 1 proposta.
Eu discuto este assunto neste livro de minha autoria, recentemente publicado
pela Editora Revista dos Tribunais, Criminologia Clínica e Psicologia Criminal. Nesta
publicação, discuto o problema da reintegração social e, no último capítulo, as
avaliações técnicas. Quanto às avaliações técnicas, parece-me que há pressão no
sentido de que elas voltem. Tinham sido banidas pela Lei nº 10.792, mas está
havendo pressão no sentido de que voltem. E, no caso de elas voltarem, então, eu
faço aqui alguma sugestão, alguma proposta de como se proceder a essa avaliação.
Quanto às funções das Comissões Técnicas de Classificação — está previsto
no art. 5º, sobre classificação —, a classificação será feita por elas. Então, eu quero
dizer o seguinte: classificação nunca existiu no País, não existe e nunca existirá.
Não existe classificação, porque classificação criminológica não existe. Nós temos
aqui alguns sistemas de classificação do Hilário Veiga de Carvalho, do Cícero
Cristiano de Souza. Eu mesmo, num livro passado, tive a ousadia de propor uma,
mas já a abandonei. Então, não há como se fazer classificação. Deve-se fazer a
descrição do perfil do preso, por meio do exame de personalidade. Isso, sim.
Pode-se utilizar o subsídio do exame criminológico inicial, previsto no art. 8º da Lei
de Execução Penal e no art. 34 da parte geral do Código Penal. Esse exame
criminológico inicial poderia dar subsídios para classificação, mas também nem ele é
feito. No Estado de São Paulo, ele nunca foi feito, não é feito e nunca será feito. Não
sei se em algum outro Estado. Dificilmente, é feito esse exame criminológico.
Então, para ser realista, a definição seria a descrição do perfil do preso —
sem nos preocupar em classificá-lo — por meio do exame de personalidade. E não
seria um perfil criminológico. Seria um perfil dele como pessoa, e não um perfil
criminológico necessariamente. Essa é a primeira função. A segunda função é a
elaboração de programa individualizador da execução de pena. Essa é função
precípua, importante da Comissão Técnica de Classificação, a qual, acho, não a
vem desempenhando. Veja a importância da função: individualizar a execução por
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meio dos programas. Está previsto no art. 6º. Não estou dizendo aqui poesia,
romance. A Comissão Técnica é responsável pela individualização do programa de
execução de pena. E, depois, acrescentava antes da reforma: “Acompanhará esse
programa, devendo propor as progressões e regressões”. Aqui, estava o parecer de
CTC. Isso foi suprimido pela reforma penal, expressa na Lei nº 10.792.
Então, se voltasse à avaliação técnica, seria esta daqui. Só que para a CTC
— aí, vem a terceira função, que seria acompanhamento e avaliação do programa
— essa função foi suprimida pela reforma penal de 2003, por meio da Lei nº 10.792.
Infelizmente, no bolo aqui, também suprimiram a função da CTC, que era a de
acompanhar as penas restritivas de direito. Foi uma pena. Acho que não
perceberam. O legislador não percebeu que isso também foi suprimido da Comissão
Técnica de Classificação. Os técnicos não têm mais a função de acompanhar as
penas restritivas de direito e de buscar garantir relação pedagógica entre essas
penas e o crime cometido. É uma pena, é uma pena.
Fora essa reforma da Lei nº 10.792, seria acompanhamento e avaliação do
programa e propostas de progressões e regressões. Essa seria a terceira função,
que é o parecer da Comissão Técnica de Classificação, que, a meu ver, é a principal
avaliação técnica no sistema penitenciário, que nunca foi feita, não está sendo feita
e foi suprimida pela lei. E, no caso de se voltar a uma avaliação, eu entendo que
deveria ser essa avaliação aqui, porque é a partir do acompanhamento que o
técnico faz dos programas de ressocialização e de reintegração. Ele implanta,
acompanha, avalia o dia-a-dia e, a partir dessa avaliação, é que vem o parecer
técnico, que não é um exame criminológico.
E há 3 tipos de avaliações técnicas. Eu passo para o segundo momento da
minha exposição. Nós temos o exame criminológico; nós temos o exame de
personalidade; e nós temos o parecer de CTC.
O exame criminológico é de 2 tipos: o de entrada, que é o que persiste; e
aquele que é feito para fins dos benefícios legais, que foi suprimido pela reforma.
Suprimido em termos, porque persiste aquela dúvida do art. 83 da parte geral,
parágrafo único, se ainda ele continua válido ou não, na concessão do livramento
condicional.
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Então, nós temos esses 2 tipos de exame criminológico. Esse para fins de
concessão de benefício, que seria feito quando do período do benefício. Então, os
técnicos fazem o tal do exame criminológico.
A segunda modalidade de exame seria o exame de personalidade.
Exame de personalidade não é exame criminológico. É um exame da pessoa do
preso como pessoa — desculpem-me a redundância —, como pessoa humana. Não
é como criminoso. Existem 3 aspectos a serem considerados: o criminoso, aspas, o
“preso” e a pessoa do preso. São 3 coisas diferentes. Nós confundimos criminoso
com preso. Quando o técnico avaliava, ele avaliava o preso! E se pensava que se
estava avaliando o criminoso.
O que quero dizer na prática? Quero dizer o seguinte: o sujeito chega para
exame, e o técnico diz que ele não tem perspectivas de futuro inconsistentes; ele
não apresenta um juízo crítico; o seu senso ético e moral se apresenta pouco
desenvolvido. Isso é coisa de preso! Não é coisa de criminoso! Isso é a cadeia que
cria nele.
Então, nós temos que distinguir entre criminoso, preso e pessoa do preso. O
exame de personalidade é o exame da pessoa do preso, previsto no art. 9º da Lei de
Execução Penal e no de número 34 da Exposição de Motivos da Lei de Execução
Penal. Aí, estabelece-se bem a diferença entre uma coisa e outra: exame
criminológico, exame de personalidade e parecer das Comissões Técnicas de
Classificação. São esses 3 tipos de exame, de avaliações técnicas feitas.
O exame criminológico é da criminologia clínica tradicional, biologicista e
teologicista, positivista, que pretende estabelecer uma relação entre antecedente e
conseqüente, personalidade e crime, o, a nosso ver, já estaria superado. Por isso,
sou

contra

o

exame

criminológico

de

natureza

positivista

e

teológica,

pré-determinista, que deve concluir pelo prognóstico de reincidência. É típico, é
próprio do exame criminológico concluir pelo prognóstico de reincidência. O parecer
da CTC não deve concluir pelo prognóstico de reincidência! Quem é que sabe se o
indivíduo vai cometer crime ou não? Eu não sei se eu vou cometer crime hoje à
tarde ou amanhã!
Então, não tem como concluir pelo prognóstico de reincidência. O parecer da
CTC se preocupa em saber como é está vindo a resposta do preso, da terapêutica
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penal, se é que existe essa terapêutica. Mas, se o juiz pergunta se ele vai reincidir
ou não, isso eu não sei. Eu só estou dizendo como ele está vindo até agora. O que
ele vai ser amanhã eu não sei! Isso é muita prepotência. Por isso, sou contra o
exame criminológico. Não deve retornar, e se confunde exame criminológico com
parecer da CTC. O parecer da CTC é como se fosse uma avaliação do professor:
esse aluno está apto para ir para o próximo grau. E, no próximo grau, ele vai
freqüentar a escola? Sei lá se ele vai freqüentar a escola. Eu só sei que ele está
aproveitando agora. O que ele vai fazer no ano que vem eu não sei. Essa é a CTC.
Por fim, para terminar minha fala, minha proposta é que a Comissão Técnica
de Classificação poderia passar a se chamar Comissão Técnica Interdisciplinar. Não
se faria mais classificação dos presos, só se descreveria o perfil da sua
personalidade, e não o perfil criminológico. Senão, teríamos que descrever o perfil
criminológico de todos nós. Não é verdade?
Em segundo lugar, incrementar os programas de reintegração social,
programas individualizadores. Quando eu falo em reintegração, é um termo que
passei a usar bastante. Até se criou o Departamento de Reintegração Social
Penitenciária, cujo Diretor é o Dr. Mauro Bittencourt, no Estado de São Paulo,
reintegração como sendo um termo diferente de ressocialização. Ressocialização —
isso é Alessandro Barata quem diz — supõe passividade do preso, supõe pretenso
poder nosso de ensinar a moral, a ética, ensinar ao preso as normas sociais e
torná-lo bonzinho, para que ele se reajuste à sociedade. Não é assim.
Primeiramente, ele tem que ser incluído na sociedade, ter experiências de inclusão,
para que, então, as normas dessa sociedade tenham sentido para ele. É assim que
a criança se desenvolve. Primeiro, ela tem afeto dos pais, tem recepção dos pais, é
acolhida pelos pais e, depois então, valoriza as normas que os pais lhe transmitem.
Outro caminho não pode ser o dos presos. Então, em primeiro lugar, ele tem que ter
experiência de inclusão social por meio de programas que lhe propiciem esse tipo de
experiência. Por isso, chamamos de reintegração social. Por que ele vai aceitar as
normas sociais de um grupo que o rejeitou, de um grupo que o excluiu? Não há
sentido. Qual é a finalidade? Por quê? Você aceitaria as normas de um grupo que
excluiu você? Ninguém aceita, ninguém é bobo. Então, primeiramente, ele precisa
sentir-se aceito e valorizado, para, depois, então, aceitar, acatar e discutir as
88

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Número: 1462/07
Data: 11/09/2007

normas. Se ele vai acatar ou não, isso é problema dele, é um problema de
autonomia.
O Dr. Geder usou expressão que achei muito interessante: é uma questão de
opção. Nós não temos que visar à não-reincidência. Nós temos de visar colocar o
interno numa condição de opção, de autonomia diante dos valores. Temos de
incrementar os programas de reintegração e também o acompanhamento dos
presos por parte dos técnicos, intensificando esse trabalho para os que estão para
entrar no lapso. Para os que vão entrar no lapso daqui a 6 meses, o trabalho de
acompanhamento e de reintegração deve ser intensificado.
O trabalho de integração e de reintegração não é ensinar ética. Ninguém
precisa de lição de ética lá. Eles sabem muito bem. Reintegração é ter uma relação
de igual para igual, uma relação simétrica, na qual você vai aprender e ele vai
aprender, você vai se desenvolver e ele vai se desenvolver. E como nós nos
desenvolvemos quando temos essa interação simétrica com eles! Com eles na
condição de prisioneiros, não na condição de criminosos, porque, como criminosos,
eles já foram punidos pela lei e não precisam desse tipo de coisa.
Na avaliação, é preciso priorizar os pareceres da CTC ou da CTI, Comissão
Técnica Interdisciplinar, ou o que seja. No caso de se retornar com a avaliação sem
mudanças na lei, eu chamaria essa avaliação de avaliação técnica interdisciplinar de
conduta. Seria uma avaliação complexa da conduta do interno, e não só uma
avaliação a ser feita pela equipe de segurança, que então não se chamaria parecer
de CTC, porque a lei não sofreu mudanças. No caso de se retornar com a avaliação
— e essa é a minha proposta —, que não se retorne com o exame criminológico,
que se suprima de vez o exame criminológico e que se retorne com a avaliação
técnica interdisciplinar da conduta do preso, pressupondo-se que, para isso, o
trabalho do técnico seja valorizado no sentido de lhe dar condições de incrementar
os programas individualizadores de execução e de acompanhar esses programas.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Tenório) - Em nome da Comissão
de Segurança Pública, nós agradecemos ao Sr. Alvino Augusto de Sá.
Pedimos compreensão ao Plenário, bem como à nossa segunda palestrante,
Sra. Lúcia Maria Casali de Oliveira, Diretora-Executiva da Fundação Prof. Dr.
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Manoel Pedro Pimentel de Amparo ao Preso — FUNAP, de São Paulo, que aqui
representa o Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo.
Neste painel, contamos com mais 2 palestrantes: a Sra. Carmen Sílvia de
Moraes Barros, Coordenadora do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo e aqui representante do Sr. Fernando Calmon,
Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos; e o Sr. Valdelir do
Nascimento, membro da Diretoria do SINDIPÚBLICOS, do Espírito Santo, aqui
representante dos agentes penitenciários.
Teremos ainda a participação de vários debatedores.
Vamos fazer um intervalo de 20 minutos para almoço e, às 14h30min,
pontualmente, reiniciaremos nossos trabalhos.
Agradecemos a todos a presença.
Está encerrada a reunião.
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