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1 - INTRODUAQ

1.1 - Antecedentes

Mediante o OfIcio n° 088/PJ/VEC/97, de 28/2/97, o

Procurador-Geal de Justica do Estado, Sr. Epaminondas Fulgêncio

Neto, encaminhou a Asseinbléia Legislativa solicitacäo para que se

instalasse comissão parlamentar de inquérito para estudar a

situacao do sistema penitenciário no Estàdo e apurar denüncias de

irregularidades.

Em atencào ao pedido formulado, o Deputado Miguel Martini

foi o primeiro signatário de requerimentovisando a constituicao da

CPI, requerimento esse que, assinado por mais de urn terco dos

membros da Assembléia, conforme exigência regimental, foi deferido

pelo Presidente no dia 3/4/97.

ConstituIda a Comissão, foram 61eitos para Presidente o

Deputado João Leite e para VicePresidente o Deputado Durval

Angelo. 0 Deputado Ivair Nogueira foi designado relator. Integraram

a Comissäo, na condicäo de membros efetivos, os Deputados Dimas

Rodrigues, Geraldo da Costa Pereira, Joäo Batista de Oliveira e

Miguel Martini. Foram designados membros suplentes os Deputados

José Maria Barros, Marcos Helênio, Joé Braga, Arnaldo Penna,

Glycon Terra Pinto, Jorge Eduardo de Oliveira e Elbe Brandão.

No decurso dos trabalhos, o Deputado Miguel Martini abriu

mao de sua participaçäo em razäo de ter sido eleito para a

presidência da CPI do IPSEMG, designando-se para sua vaga o

Deputado Baldonedo Napoleão.

Consigne-se a participacào ativá do Arcebispo

Metropolitano de Belo Horizonte, Dorn Seràfim Fernandes de Araüjo,

que trouxe a Comissäo a postura da CNBB, entidade preocupada corn a

questao, tanto que elegera o terna "Fraternidade e os Encarcerados'

como objeto de discussäo da Campanha da Fraternidade deste ano.

Ressalte-se, ainda, a participaão efetiva do Ministério

Püblico, representado pelos Procuradores Gilvan Alves Franco,

Claudia Spranger e Shirley Bertào; das igrejas evangélicas,
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representadas par Antonio Martins, e da Pastoral Carcerâria,

representada par Fábio Alves dos Santos.

1.2 - Objetivos

A Comissäo teve par objetivo precipua apurar as

irregularidades apontadas pelo Ministéria Püblico e outras

denüncias envolvendo penitenciárias, delegacias de policia,

hospitais psiquiátricos judiciärios, a acäo de policiais militares

e civis e a aplicacão do Fundo Penitenciária Estadual.

Além da apuracäa de denüncias, a Comissäo buscou

apresentar propostas que permitam solucionar as problemas

levantados.

1.3 - Desenvolvimento dos trabaihos

1.3.1 - Visitas realizadas

Conforme cronograma aprovado pela Comissäo, 	 foram

realizadas as seguintes visitas:

9/4 - Departamento de Operacöes Especiais - DEOESP - Bela Horizonte

15/4 - 10 Distrito Policial do Palmital da iia Delegacia Seccional

- Santa Luzia

16/4 - Penitenciária Dênio Mareira de Carvalho - Ipaba

Delegacia de Ipatinga

22/4 - Penitenciária Nelson Hungria - Cantagem

Delegacia de Repressãa a Crimes contra as Mulheres - Cantagem
30 Distrito Policial de Cantagem

28/4 - Penitenciária de Governador Valadares

5a Delegacia de Gavernador Valadares

Departamenta de Investigacôes de Bela Horizonte

06/5 - Delegacia de Betim

15/5 - Penitenciária José Edson Cavalieri (Linhares) - Juiz de Fora

Presidia Santa Terezinha

Hospital de Taxicômanas Pe. Wilson Vale da Costa

Casa do Albergado José Alencar Rogeda
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28/5 - Penitenciária Agostinho de Oliveira Junior - Unal

4/6 - Delegacia Regional de Uberlândia

Obras da cadeia de Uberlândia

6/6 - Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz - Barbacena

Delegacia Regional de Barbacena

10/6 - Penitenciária José Maria Alkmin - Pibeirào das Neves

Fazenda do Retiro - Ribeiräo das Neves

12/6 - Delegacia de Repressäo ao Furto e Roubo de Velculos - Belo

Horizonte

Delegacia de Furtos e Roubos - Belo Horizonte

13/6 - Casa de Detençào Antonio Dutra Ladeira - Ribeiräo das Neves

Penitenciária José Abranches Goncalves - Ribeiräo das Neves

8/8 - Penitenciária Teófilo Otôni - Teófilo OtOni

Prefeitura Municipal de Teófilo OtOni

Delegacia Regional de Teófilo Otôni

13/8 - 110 Distrito Policial - Belo Horizonte

Penitenciäria Industrial Estevão Pinto

18/8 - Associacào de Protecao e Assistência ao Condenado - APAC -

Itaüna

19/8 - Superintendência do Banco do Brasil em Belo Horizonte

Foram realizadas visitas ao Presidente do Tribunal de

Justica, Desembargador Paulo Tinoco, ao Procurador-Geral de

Justica, Epaminondas Fulgêncio Neto.

1.3.2 - Depoimentos coihidos

A Comissäo realizou várias audiências para discutir e

colher depoimentos sobre diversos assuntos e denüncias. Foram

tratadas questOes relativas a organizacäo do sistema penitenciário

no Estado, a aplicacao de recursos do Funo Penitenciário Estadual,

a defensoria püblica e a assistência juridica aos presos, a

denüncias de torturas e maus-tratos, entre outros. Nas visitas

realizadas, a Comissäo colheu tainbém depoimentos de encarcerados.

A seguir, Os names daqueles que foram ouvidos nas

audiências.
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24/4 - Carmen Pinheiro de Carvalho, Presidente do Conseiho de

Criminologia e PolItica Criminal de Minas Gerais; William

Silvestrini, Juiz da Vara de Execucoes Criminais.

29/4 - Marcia Alalde Ribeiro Sacramento e Pe. Bernardino Obelar, da

Pastoral Carcerária; Antonio Martins, representante das Igrejas

Evangélicas.

30/4 - Vânia Maria Souza Melo Pinto da Cunha, Superintendente de

Financas da Secretaria da Fazenda.

07/5 - Eduardo Angelo Campos Tavares, Chefe do Departamento de

Assuntos Prisionais da Secretaria da Seguranca Püblica; Dimas

Henrique Soares, advogado.

09/5 - Delegado Weber Americano, representante da Secretaria da

Seguranca Püblica no Fundo Penitenciário.

14/5 - José Antonio de Moraes, Corregedor-Geral da PolIcia;

Ediraldo Brandão, Superintendente de Organizacäo Penitenciária da

Secretaria da Justica; Vânia Maria Souza Melo Pinto da Cunha,

Superintendente de Financas da Secretaria da Fazenda.

21/5 - Celso Magalhaes Pinto, do Conselho de Criminologia e

Politica Criminal de Minas Gerais; Bruno Lombardi, Chefe da

Defensoria Püblica Metropolitana; Marcelo Marinho Couto, Diretor do

Departamento de Obras Püblicas do Estado de Minas Gerais - DEOP;

22/5 - Dom Serafim Fernandes de Araüjo, Arcebispo Metropolitano de

Belo Horizonte; Gilvan Alves Franco, Claudia Spranger e Shirley

Bertão, Promotores da Vara de Execucäo Criminal da Capital.

27/5 Delegado AntOnio Joäo Reis, titular do Departamento de

OperacOes Especiais da Secretaria de Estado da Seguranca Püblica -

DEOESP; André Luiz da Rocha, Delegado de PolIcia; Major Marcelo

Alvaro, Diretor da Penitenciária Nelson Hungria, de Contagem;

Geraldo Augusto Caldeira Pereira e Marco Resende de Paula,

Detetives do DEOESP; Fábio Marques Bandeira, carcereiro do DEOESP.

3/6 - José Carlos Rogedo, Diretor do Instituto de Medicina Legal;

Ronaldo Jaques Camargos da Cunha, Diretor do Instituto de

Criminalistica; Márcio Barroso Domingues, Diretor do Instituto de

Identificacäo.
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5/6 - Ediraldo Brandão, Superintendente de Organizacao

Penitenciária da Secretaria da Justica; Marco Aurélio de Paulo

Terrinha, Presidente da Associacão dos Servidores da Secretaria da

Justica.

11/6- Tarcisio Humberto Parreiras Henriques, Secretário da Justica.

18/6 - Santos Moreira da Silva, Secretáio da Seguranca Püblica;

Itamar Pereira Melgaco; Antonio Ribeiro l da Silva, Presidente da

Associacão de Apoio e Defesa de VItimas de Policiais e Autoridades;

ADEVIP; Antonio Barbosa do Carmo.

6/8 - Levy Eduardo Santos, Presidente da Associacäo de

Criminallstica e Perito do Estado; Fernando Gomes de Araüjo,

Wallace Wellington Ferraz, Acidália Azevedo da Silva e Erica Maria

dos Santos, Peritos do Instituto de Criminalistica de Minas Gerais.

7/8 - Otto Nunes Leite, Presidente do Conseiho Penitenciário;

Cássio de Souza Salomé, Juiz da Vara de ExecucOes Criminais da

Capital.

12/8 - Valdeci Ferreira, representante d Associacão de Proteçäo e

Assistência ao Condenado - APAC - ; Jpsete de Maria Saldanha,

representante da APAC de Itaüna; Emerson Tardieu Junior,

Coordenador de Diagnóstico da Penitenciária Nelson Hungria.

13/8 - Sidney Cangussu; Marcia Valadares e Elcio Melo Valadäo,

funcionários da Penitenciâria de Ipaba.

14/8 - Sidney Cangussu; Delegado André Luiz Rocha, da Delegacia de

Crimes contra a Fazenda; Antonio Barbosa do Carmo; Delegado AntOnio

Joäo Reis, titular do DEOESP; Geraldo Augusta Caldeira Pereira e

Marco Resende de Paula, Detetives do: DEOESP; Fábio Marques

Bandeira, carcereiro do DEOESP.
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1.4 - Delimitação do Problema: a Crise no Sistema Carcerário

1.4.1 - Introduçào

Instalada em 3/4/97, a Cornissão promoveu urn minucioso

exame do sistema carcerário do Estado corn o objetivo de apurar

irregularidades que chegaram ao conhecimento desta Casa

Legislativa. Além da investigacäo propriarnente dita, a Comissäo

verificou que alguns dos problemas por ela examinados remontarn a

questoes histórico-estruturais, cujo estudo faz-se necessário para

uma clara delirnitacão do seu âinbito de acão.

1.4.2 - 0 Paradigma de Neves

Ate a década de 60, nao havia no Estado, a rigor, urn

sistema penitenciário. A excecäo da Penitenciária Agricola de

Neves, inaugurada em 1937, a populacão carcerária do Estado se

amontoava em cadeias püblicas e nas penitenciárias de Ouro Preto e

de Uberaba, que, apesar da denominacão, não passavam de dois

cadeOes, desativados corn a inauguracäo daquela penitenciária. As

mulheres era destinada, ainda, a Penitenciária Industrial Estêvão

Pinto, inaugurada em 1948, em Belo Horizonte, e aos criminosos corn

perturbacOes mentais, o Hospital Psiquiãtrico e Judiciário Jorge

Vaz, em funcionamento, desde 1927, em Barbacena.

Conforme estudos realizados por ?ntônio Luiz Paixão

(Paixào, A. L. Recuperar ou Punir? Como o Estado Trata o Criminoso.

São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1991), a Penitenciária

Agricola de Neves, hoje Penitenciária José Maria Alkmin, surgiu

como resultado da primeira formulacão de uma polItica penal no

Estado, elaborada pelo Conselho Penitenciário, em 1927, por

solicitacão do Presidente Antonio Carlos. 0 sistema penitenciário

mineiro, segundo proposta do Conselho, seria constituido de duas

grandes penitenciárias - urna, agricola, em Ribeirão das Neves, para

presos de origem rural, e outra, industrial, em Juiz de Fora, para

presos de origern urbana; essa, porém, foi inaugurada apenas em

1966.
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A proposta do Conseiho Penitenciário se baseava na

constatacäo de que os prisioneiros instalados em cadeias püblicas

espaihadas pelos rnunicIpios não tinharn qualquer possibilidade de

serem recuperados, pois nessas unidades viviam no ócio e entregues

a promiscuidade. Baseado em experiências bern sucedidas

desenvolvidas em outros paises, especialmente na Penitenciária de

Witzwill, na Suica, o Conseiho apresentou uma fórmula de tratamento

prisional tendo corno princIpio a laborterapia, buscando substituir

O modelo meramente punitivo das prisöes. Witzwill, localizada as

margens de urn lago, desenvolvia atividades agrIcolas, mantinha urn

sistema de vigilância corn guardas desuniformizados e permitia aos

seus internos a livre locornocào dentro de urna deterrninada area.

Esse foi o rnodelo irnplantado corn sucesso em Neves.

Durante décadas, a penitenciária foi considerada exernplo

de instituicao penal aberta. As técnicas ernpregadas contrastavarn

corn a prática do simples encarcerarnento, adotada em todo o

território nacional. Nesse contexto, era urna instituicào inovadora

e paradigrnática, principalmente pela adocäo do regime progressivo,

aplicado corn grande antecedência a sua institucionalizaçäo, ern

1960. A progressão permitia que o detento, após seis rneses em

observacao, tivesse acesso ao servico agrIcola nas fazendas e,

posteriorrnente, ao trabaiho "extrarnuros", ao trabaiho rernunerado e,

por firn, a residência corn suas famIlias.

Em Neves, a reeducaçäo para o convIvio social foi assirn

descrita, em 1951, por urn observador que se rnostra encantado corn o

que presenciou:

"E, nesse contato direto corn a natureza, trabaihando ao

sd, no arnanho da terra dadivosa, o hornern recluso, ao cheiro das
madrugadas, ou na rnaravilha das tardes lurninosas, rnergulha-se na

saudade do rincào longInquo onde nasceu...

Assirn, são eles preparados e reajustados para voltar a

vida em sociedade... 0 sentenciado nao sente o choque de urn brusco

retorno ao rneio social, rnas volta aos poucos, a golpes de esforco,

por etapas, prirneiro para o trabalho externo, sob as vistas dos
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guardas, depois para o servico agrIcola, nas fazendas, onde entra

em urn regime de semiliberdade" (Câmara, J.R.S. "Sisterna

Penjtenciãrjo em Minas Gerais". Revista da Faculdade de Direito da

Universidade de Minas Gerais, n° 3, out. 1951)

Essa estratégia de recuperacäo visava quebrar 0

isolarnento do preso, principal responsável pela formacäo, nas

penitenciárias fechadas, da chamada sociedade de cativos, que surge

"ac se cortarern os lacos de sociabilidade entre o preso e a

sociedade civil, a prisäo contribuIa para o seu embrutecimento e

sua incapacitacäo para o convivio normal" (Paixäo, 1987) . A

desarticulacao dessa "sociedade dos cativos", proposta pelos

reformadores mineiros, e hoje aceita pelos estudiosos da sociologia

como urn requisito essencial para o sucesso da's práticas

reabilitadoras aplicadas em instituicöes dessa natureza. 0 regime

progressivo, ac manter o preso em contato corn a sua familia e corn a

sociedade externa, facilitava o seu contato com as valores sociais

dorninantes e diminuIa a influência dos adeptos dos valores

criminosos sobre c seu comportamento.

1.4.3 - 0 Outro Sistema

Desde as primeiras turmas, em Neves, predominava urn tipo

de populacäo considerada de baixo risco, de origem rural e de

conduta tranqtiila destinada "a constituir uma atmosfera de ordem,

que formasse uma tradicao, sem a interferência excessiva dos

cuidados de vigilância" (Alkrnin, J. A. citado por Paixào, 1987)

Seletivo e elitista, vigorava no sistema certa "placidez sugerindo

que alguma coisa pode dar certo no tratamento do preso", conforme

afirmou Paixäo (1987)

0 contraponto dessa situaçäo era a rotina das carceragens

das cadeias püblicas onde se encontrava a grande rnaioria dos

presos: fugas, greves de fome, assassinatos de internos, assaltos

sexuais, extorsöes, torturas, tráfico de entorpecentes,

superlotacäc, ociosidade total, promiscuidade fisica e moral,

desrespeito aos direitos dos presos. Isso ocorria sob o controle
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dos policiais, que, usando e abusando de métodos violentos,

simplesmente "tranarn" a preso, näo sendo adotada qualquer terapia

voltada para a sua recuperacão.

Essa tradição fez corn que ate hoje a sistema

penitenciário mineiro desse preferência par esse tipa de preso,

transferindo para a aparelho policial a guarda da major parte dos

detentos, condenados ou provisórios, es pecia1mente as de arigem

urbana.

Essa situacao se prolongou durante décadas, ate que, corn

o crescente aumento dos Indices de criminalidade, a partir do final

da década de 70, a situacào nas cadeias püblicas comecou a atingir

nlveis intoleráveis de superlotaçao.

Corn a "abertura democrática", a partir de 1982, e a

eleicäo de Tancredo Neves para a Governo do Estado, explodiram

movimentos reivindicatórios dos presos do Depósito de Presas da

Lagoinha, em Bela Horizonte, e do Presidio Santa Terezinha, em Juiz

de Fora. Abertos a imprensa, a situacäo extremamente dramática de

detentos amontoados em espacos exiguos e insalubres torna-se

püblica. Em 1976, a instalacào de uma comissão parlamentar de

inquérito no Cangressa Nacional contribui para a abertura da

discussào sabre as problemas carcerários

A questào da superlotacao torna-se, entãa, a prioridade

nümero urn, que define urna nova polItica prisiotial, em vigor ate a

atual administracäo, que prioriza a "esvaziamento" das cadeias

pouco atendendo as condicOes de recuperaçào do detento. Definiu-se,

assim, par uma politica de construçâo de penitenciárias regionais e

pela criacào de uma penitenciária de seguranca maxima na Regiào

Metropolitana de Bela Horizonte.

o ritmo das canstruçOes das penitenciárias do Estado

camecava, entäa, a Incrementar. Passaram-se quase 30 anos entre a

canstrucao de Neves, em 1937, e a segunda penitenciária, exclusiva

para homens, no ana de 1966, em Juiz de Fora. Nas três décadas

seguintes, no entanto, a sistema prisional foi acrescida de cinco

penitenciárias, duas casas de albergado e urn hospital de
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toxicôrnanos. Prevê-se, para breve, a inauguracäo de mais duas

penitenciárias, urna em Governador Valadares e a outra corn os novos

pavilhöes de Contagem, bern como a construçäo de três novos projetos

em Tjberaba, Francisco Sá e Joairna, além de outros.

Esses novos empreendimentos näo alteram a discrepância no

tratamento dado aos presos das penitenciárias e das cadeias. A

diferenciacäo do tratamento resulta da politica, já adotada desde a

fundacäo da Penitenciária de Neves, de selecionar os presos

"dóceis" para as penitenciârias da Secretaria da Justica. Os dernais

presos, condenados ou näo, sao arnontoados em carceragens de

delegacias por longos anos, relegados a custódia policial. Essa

situacäo se encontra de tal maneira solidificada que mesmo corn a

edicäo da Lei n° 11.404, de 26/1/94, que dá a Secretaria da Justica

a custódia de todos os presos, a separacäo perrnanece.

Näo resolvida a questao da custódia de presos entre as

secretarias de Estado, a situacäo se agravou ainda mais corn a

transforrnacäo da Casa de Detencão Dutra Ladeira, subordinada a

Policia Civil, de presidid para abrigar presos provisórios e corn

penas inferiores a 3 anos em urn enorme complexo prisional,

abrigando em moldes penitenciários cerca de 600 presos.

1.4.4 - Uma Nova Poiltica Carcerária

Ao ampliar o nürnero de penitenciárias, exceto no que

tange a questäo da seguranca, o Estado nào cuidou de sua adequacão

ao novo tipo de crirninoso que agora elas abrigam. Ate a década de

80, o perfil dos prisioneiros de Neves e do sisterna policial

apresentava diferentes caracteristicas. 0 dócil crirninoso rural de

Neves se contrapunha ao crirninoso urbano tipico: jovern, corn

práticas de crime contra o patrimônio. Se na década de 30 cerca de

70% dos detentos eram de origern rural (Alkrnin, 1943), atualrnente,

devido ao acelerado processo de urbanizacao e modernizacao,

combinado corn as profundas desigualdades de renda, entre outros

fatores, o Pals enfrenta urn excepcional crescirnento das taxas de

criminalidade, especialmente nos crimes contra o patrimônio. Novas
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modalidades de crime se generalizaram: assaltos a bancos, meios de

transporte coletivo e edifIcios de apartamentos, ataques

individuais nas ruas, sequestros, extorsöes, além do poderosissimo

tráfico de entorpecentes. Além do criminoso individual, surgem

grupos organizados, corn notáveis recursos financeiros e assistência

jurIdica, pressionando urn apareiho policial e penitenciário mal

pago e mal organizado.

Se Neves ainda mantém uma certa "placidez" agrIcola, o

alto Indice de fugas aii observado já não a define como urn

paradigma. As novas penitenciárias nao seguem mais esse modelo, mas

pouco ou nada de novo elaboraram em termos de proposta de

recuperacão. A instalacão em locais ermos e de dificil acesso e as

normas de seguranca maxima, largamente utilizadas, dificultam o

contato externo e incrementarn, cons eqUentemente, a influência da

"sociedade de cativos" sobre a comportarnento do detento, o que

torna esses novos empreendimentos verdadeiras "universidades do

crime".

Se o trabaiho agricola é pouco utilizado nesses novas

modelos, porque é visto como inütil para uma populacao carcerária

acentuadamente urbana, poucas atividades profissionalizantes

compativeis são oferecidas em troca. Nas instituicöes em que

existem equipamentos para o trabaiho, a maioria naa funciona.

Assim, a ociosidade impera entre as penitenciários.

A pequena possibilidade de recuperacão de um detento

nessas condicöes foi assim identificada por Antonio Luiz Paixão: "0

que esperar da segregacão de internos ociosos e incapacitados par

uma longa histOria de encarceramento e marginalidade para a

convivio na sociedade civil, de quem são objetos de suspeita e

discriminaçao, se não a reincidência no crime?". São essas as

razöes que explicam a fata de a sistema prisional do Estado

apresentar uma taxa de recuperação de apenas 15%, pois as restantes

85% reincidem quanda retornarn aa convlvia social.

0 nova perfil de criminasa colacau também em xeque a

utilizacao universal do regime progressivo, criada para tratamento
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de urn outro tipo de clientela rural. Obstâculos a plena extensão do

regime progressivo aos internos foram criados corn a Lei de

Execuçöes Penais federal, e mesmo Neves teve algumas de suas

galerias transformadas em ala de seguranca maxima.

Como resposta a essas novas modalidades de crime, foi

instalada em Contagem, como urn novo modelo prisional no Estado, a

penitenciária de segurança maxima, para presos de alta

periculosidade. Mesmo assim, o sistema penitenciário subordinado a

Secretaria da Justiça procüra se manter alheio ao novo padrão, pela

escoiha seletiva de seus detentos e pelo rIgido controle sobre as

vagas em suas unidades.

0 crescente nümero de encarcerados, as tragédias

ocorridas diariamente nas delegacias, como a "roleta da morte" do

inferno da Lagoinha, as fugas e as revoltas, a superlotação em

cadeias püblicas, a falta de construcao de estabelecimentos penais

e a inexistência de critérios de distribuiçao de vagas são

evidências do quadro caótico em que se encontra o conjunto do

sisteina prisional do Estado. Algumas medidas legais adotadas

recentemente, como a criação do Fundo Penitenciário Estadual e a

Lei de Execução Penal estadual, parecern sem efeitos sobre o

sistema, ainda profundamente dividido entre as duas secretarias de

Estado que a administram. A auséncia da Defensoria Püblica e a

concentração de processos no Conseiho Penitenciário parecem também

contribuir para a manutençao desse quadro.

No atual contexto de avanco da criminalidade e impotência

dos poderes püblicos diante de suas novas modalidades, as solucoes

para a questao prisional não podem ser vistas isoladamente, pois

emergem em consonância corn os graves problemas de segurança püblica

atualmente enfrentados pelo Pals e pelo Estado.

Assim, além da desorganizaçao do sistema prisional,

constata-se, de forma cada vez mais evidente, como foi dito, o fato

de que as prisães são verdadeiras escolas criminológicas. Assim, a

situaçao exige uma nova politica prisional que não se atenha apenas

a falta de vagas nas prisöes, mas que possibilite, antes que tudo,

a efetiva reintegracao do crirninoso ac convivio social, o firn dos

métodos violentos coma forma de tratamento, a estruturacao de urn
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sistema ünico e a controle efetivo da sociedade sobre seus agentes

de seguranca.

1.5 - As penas alternativas e a crise no sistema carcerário

1.5.1 - Introduçào

Ac organizar-se em sociedad, a homem descobriu a

necessidade de estabelecer normas que grantissem a equilibria da

convivência social, defininda, paralelamente, as penalidades a

serem aplicadas âqueles que as transgredissem.

Cam a passar dos tempos, mudau a cancepcäo do delito e da

natureza da pena, e, cam a avanca da civilizacäa, as fases da

vinganca divina - fundamentada em preceitas religiasas - e da

vingança privada, em que a punicäa era aplicada pela própria

afendida, sua famIlia au seu grupa, foram substituidas pela

vinganca püblica, concentranda-se no Estada a pader e a dever de

punir. A pena assumiu, entäa, uma canatacãa jurldica.

0 COdiga Penal Brasileira deu a pena finalidades

retributivas, pais impOe um mal aa vialadar da narma, e

preventivas, uma vez que visa a evitar ,a prática de crime, seja

intimidanda a tadas, em geral, cam a exercicia de sua aplicaçãa,

seja, em especial, privanda da liberdde a autor do crime e

abstanda a que ele valte a delinquir. Juite-se a issa a finalidade

maiar de preparar a infratar para viver navamente em saciedade par

meia de trabalhas e estudas realizadas deñtra das prisöes.

Assim, no Brasil a pena tern diversas funcöes, quais

sejam: punir a delinqUente pelo mal que causau, utilizar tal

punicäa coma exempla para esse delinqUente e para tada a saciedade,

de mada a evitar autras crimes, e, par ültima e camplementanda a

finalidade anterior, utilizar essa punicäa cama medida

sacializadara, visanda a reintegrar a individua de volta &

saciedade, impedinda assim que ele pratique novas crimes.
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1.5.2 - Conceito e Classificação das Penas

A pena é a imposicão da perda ou da diminuicao de urn bern

jurIdico, prevista em lei e aplicada pelo orgao judiciário, àquele

que praticou, consciente e voluntariamente, urn ilicito penal.

A pena, seja ela qual for, importa sempre a perda ou a

restricäo de direitos individuais, sendo sempre proporcional ao

delito.

As penas previstas no art. 32 do Código Penal são de três

espécies: penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e

multas.

1.5.2.1 - Penas Privativas de Liberdade

As penas privativas de liberdade consistem em retirar do

condenado sua liberdade, recolhendo-o a algum sistema prisional por

determinado espaco de tempo. Essas penas são de dois tipos:

reclusäo, que e atribuida a crime mais grave e pode ser cumprida

nos regimes fechado, semi-aberto e aberto, e detencão, cumprida nos

regimes aberto e semi-aberto.

0 regime fechado é utilizado para penas superiores a oito

anos e é cumprido em estabelecimentos penais de seguranca maxima ou

media. Nesse regime, é obrigatório o exame criminológico do

condenado.

No regime semi-aberto, a pena é cumprida em colônia

agricola, industrial ou em estabelecimento similar e aplica-se a

criminosos não reincidentes condenados a pena de quatro a oito

anos. 0 exame criminolôgico é facultativo. Nesse regime, o

condenado pode trabalhar externamente e freqtientar cursos

supletivos ou profissionalizantes.

No regime aberto, indicado para o criminoso não

reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, a execuçäo da

pena é realizada em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

Esse regime caracteriza-se pelo estimulo a autodisciplina do

condenado, uma vez que ele trabalhará fora do estabelecimento e sern
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vigilância, permanecendo recoihido durane a periodo noturno ou de

folga.

o Brasil adotou, como forma de abrandamento da pena

privativa de liberdade, a sistema de regime progressivo, todo ele

tendo corno base, ünica e exclusivamente, a mérito do condenado

(COdigo Penal, art. 33) . Par demérito do próprio condenado, torna-

se possivel a regressäo. Porém, dada a estada em que se encontra a

nassa sistema carcerârio, a sistema progressivo nem sempre é

aplicada do modo correta, de tal forma que nern mesmo a mérito do

condenado é levado em conta.

Em qualquer dos regimes, é obrigatória a trabaiho do

preso (art. 28 da Lei de Execucäo Penal), que se irnpOe coma urn

dever social, tendo finalidades educativa e produtiva.

o trabaiho é utilizado tarabém para a remissäo da pena, a

razäa de urn dia de pena par trés dias de trabalho (art. 126 da Lei

de Execuçöes Penais)

1.5.2.2 - Penas Restritivas de Direitos
A pena restritiva de direitos é urna sancâa autônorna que

substitui a pena privativa de liberdade par certas restricoes au

obrigacOes, quando preenchidas as condicOes legais para a

substituicao. Aa contrârio das antigas penas acessórias, essa

rnadalidade de pena sempre substitui a pena de prisäo e nunca pode

ser imposta curnulativamente. Assume as seguintes forrnas:

a - prestacao de servicas a contunidade;

b - interdiçao temporária de direitos;

c - lirnitacao de fim de sernana.

A rnotivacào que levou a legislador a prever tais penas e

que a está levando a aurnentar a seu rd 1 confarrne projeta de lei em

trarnitaçàa no Congresso Nacional, consiste no fato de que a

experiência sempre revelou que a curnprirnento de pena carcerária de

pequena duraçaa é maléfica aa acusado, pela convivio corn criminasos

canturnazes e perigosas.
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Desde que o acusado preencha todos Os requisitos legais

para a substituicão, esta nao ihe pode ser negada arbitrariamente

pelo Juiz, pois trata-se de direito püblico subjetivo do réu.

A - A prestacào de Servicos a Cornunidade

A prestacao de servicos a cornunidade consiste na

atribuicäo ac condenado, de maneira compativel e de acordo corn sua

aptidäo, do cumprimento de tarefas não rernuneradas para entidades

assistenciais, escolas, orfanatos ou outros estabelecirnentos

congêneres, que devem ser credenciados ou conveniados (art. 149, I,

da Lei de Execucöes Penais), em programas cornunitârios ou estatais,

durante oito horas sernanais.

Possui esse tipo de pena urn carãter nitidarnente

retributivo, porquanto, além de dar uma resposta a vitima, que ye o

condenado pagando pelo seu erro, restitui a sociedade urn pouco

daquilo que ele ihe retirou quando corneteu o delito. Tern ainda urn

caráter intirnidativo, pois a pessoa terá que abdicar de horas

semanais para realizar tais trabaihos, que sao püblicos.

Contudo, o caráter rnais irnportante desse tipo de pena é a

sua contribuicAo para a recuperacão do delinqUente. 0 condenado,

alérn de estar ajudando escolas e hospitais, entre outros, aprende

que pode ser ütil cornunidade, que seu trabaiho é necessário.

Assim, além de prestar ajuda, ele taimbérn se ajuda, contribuindo tal

medida para sua ressocializacäo efetiva. Existem ate rnesmo casos de

pessoas que, rnesrno após terem curnprido suas penas, continuarn

prestando tais servicos.

B - Interdiçao Ternporária de Direitos

Existern três tipos de interdicoes previstas no art. 47 do

Código Penal. A prirneira delas trata da proibicao do exercIcio de

cargo, função ou atividade püblica, bern como de mandato eletivo.

A segunda interdicao atinge o exercIcio de profissào,

atividade ou ofIcio que seja dependente de habilitaçao especial, de
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licenca ou autorização do poder püblico, coma é a caso de

dentistas, engenheiros e medicos, entre outros.

A terceira interdicao é a susensäo de autarizacão para

dirigir veiculos. Essa pena so é aplicável, de acordo corn o art.

57, aos crimes culposos de trânsito. Isso nao quer dizer que para

tais crimes sO se possa aplicar tal pena, uma vez que ela pode ser

substituida par multa, quanda a pena privativa de liberdade a ser

substituida for inferior a seis meses.

Essas interdicoes são tanbém penas restritivas

especIficas e não genéricas, sendo que ainterdicao a ser escoihida

deve guardar relacão corn a infracao cometida.

C - Limitacão de Fim de Semana

Essa espécie de pena restritiva de direitos consiste na

obrigacão que a condenado tern de permanecer, aos sábados e

dorningos, por cinco horas diárias, em casa de albergado ou autro

estabelecimento adequado, onde poderá frqUentar cursos, palestras,

atividades educativas e esportivas. 0 estabelecimento deverã

encaminhar urn relatOrio mensal ao Juiz que a houver designado.

0 que se pretende corn essa pena é evitar a recoihimento a

prisão, sem deixar de impor ac condenado, restricOes que lhe possam

servir de advertência e, assirn, conscientizá-lo da acão da justica.

1.5.2.3 - Pena de Multa

A pena de multa consiste na imposicão ao réu da obrigacão

de pagar, ao fundo penitenciário, quantia em dinheiro calculada na

forma de dias-multa, atingindo, assim, a patrimônio do condenado.

1.5.3 - Os Juizados Especiais

Os juizados especiais civeis e crirninais foram criados

pela Lei n o 9.099, de 1995, par forca do art. 98, I, da

Constituiçaa Federal. Prestarn-se ao julgamento e a execucäa de

causas civeis de menar complexidade e infracOes penais de. rnenor
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potencial ofensivo, contravencOes penais e crimes cam pena maxima

näa superior a urn ana.

Ha autras alternativas legais a pena privativa de

liberdade, tais carna a transacäo, a campasicàa civil dos danos e a

suspensäa condicianal do pracessa.

1.5.4 - Suspensào Condicional do Processo

0 art. 89 da Lei n° 9.099, de 1995, trata da suspensäa

candicianal do pracessa. Estabelece a referida artiga que "nos

crimes em que a pena minima caminada for igual au inferior a urn

ano, abrangidos au näa par esta lei, a Ministéria Püblica, aa

aferecer a denüncia, poderá prapar a suspensäa do pracessa, par

dais a quatra anas, desde que a acusada nãa esteja senda pracessada

au näa tenha sida candenada par autro crime." (art. 77 do Códiga

Penal)

Nata-se que as crimes previstas nesse artiga devem ter a

pena minima menar au igual a urn ana, abrangenda, partanta, crimes

coma a de estelianata, que passui previsãa legal de pena de um a

quatra anas. Esse instituta aplica-se tarnbém as cantravencöes.

1.5.5 - "Sursis", Livramento Condicional, Anistia, Graça e Indulto

Outras farmas de se evitar a aplicacaa de pena privativa

de liberdade sàa a "sursis", a livrarnenta candicianal, a anistia, a

graca e a indulta.

o "sursis" é a suspensäa parcial da execucãa de pena

privativa de liberdade, sob certas condicöes que a lei estabelece.

o livramento candicianal destina-se a reduzir a tempo de

prisãa em decorrência do comportarnenta ou dos antecedentes do

condenada, consistindo na antecipacãa provisória da liberdade,

atendidos as requisitos legais previstas no Códiga Penal (art. 83,

I, II e V)

Anistia, graca e indulto são formas de extincãa da

punibilidade, aplicando-se a anistia exclusivamente aos crimes de
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natureza politica. 0 anistiado, caso veha a cometer outro crime,

será considerado réu primário.

Graca e indulto extinguem a punibilidade de crimes

comuns, por decreto presidencial, panda termo a execucào da pena.

A graca e urn benefIcio individual, concedido pelo

Presidente da Repüblica mediante pedido do condenado, não se

extinguindo, nesse caso, as obrigacOes civis decorrentes do crime

nem se excluindo a reincidência no caso de nova crime.

0 indulto é um ato coletivo, que beneficia a todos as

condenados que se enquadram nos termos do decreto, podendo

significar perdao pleno ou reducäo da pena, de que pode resultar urn

livramento condicional, se preenchidos as requisitos especificos

desse instituto.

E objetivo do indulto tirar de penitenciárias e

delegacias presos não perigosas, aliviando a situacào da

superlotacao carcerária.

1.5.6 - Experiência em Outros Palses

Diversos paises ja vêm experimentando alternativas para a

crise do sistema penitenciário, sendo uma delas a despenalizacao,

par meia de medidas de natureza processual, tal coma a restriçào de

obrigatoriedade da prapasitura de acAo penal, que é substituida

pelo principia da oportunidade, coma no Código Penal Frances e no

Alemão.

1.5.7 - Conclusào

A criminologia tradicional, em matéria de punicàa, ainda

acredita que quanta major a arneaca de castigo, maior a alcance

intimidativo da pena. No entanto, estudos relativos a pena de marte

provam a contrário: a criminasa que sabe que a sua punicaa será a

marte, caso seja presa, comete mais crimes. Assim, a que realmente

intimida a criminasa nao e a tamanho da pena, mas a certeza da

punicão. A exacerbacão das penas näo é, dessa forma, eficaz no

controle dos delitos.
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Nesse contexto, a generalizacäo das penas privativas de

liberdade tern criado mais problernas do que solucoes. JuIzes e

tribunais ficam sobrecarregados, retardando a administracäo da

justica punitiva, e as financas püblicas tern enorrnes gastos corn a

manutencäo da massa de condenados. Ressalte-se, ainda, que os

efeitos da prisäo tern sido, em muitos aspectos, muito rnais

maléficos a sociedade que ao próprio agente do delito, näo

contribuindo para a diminuicäo da criminalidade.

Segundo o Secretário da Seguranca Püblica, ha no Estado

cerca de 50 mil rnandados de prisäo näo cumpridos; o Ministério

Püblico reduz esse nürnero para 19 mu. Quaisquer que sejarn os

nürneros finais, o cumprimento desses mandados exigiria urn dispêndio

elevadissirno, pois, se for aurnentada a massa carcerária existente

hoje no Estado, ao custo de R$532,00 por prisioneiro, os cofres

püblicos gastariam bilhöes na sua rnanutencao e teriarn que construir

algo em torno de 100 presIdios de grande porte. Num quadro

financeiro de endividarnento e diminuicào nos percentuais

arrecadados, seria praticarnente impossIvel adotar polItica dessa

natureza.

Por outro lado, constata-se que cerca de 51% da populacão

carcerária responde por prática de pequenos delitos contra o

patrirnônio. Apenas 21,9% curnprem pena por delitos graves. Assim,

cerca de 26 mil daqueles mandados de prisão poderiam ser

convertidos em penas alternativas, de forma a se aliviar o problema

da superlotação carcerária.

A verdade e que os presIdios nao respondern por funcoes

positivas. 0 que esperar de presos afastados da convivência social,

encarcerados, corn urna longa história de criminalidade, acostumados

ao convivio embrutecido e degradante dos presidios, onde imperam os

valores da crirninalidade? Nesse sentido, em vez de espaco destinado

ao sofrimento e a purgacâo do delito, corno era a intençäo das

primeiras experiências prisionais, de reeducacão e aprendizagern,

como atualmente se pretende, as penitenciärias tern sido verdadeiras

"universidades do crime", conforme afirma Antonio Luiz Paixäo. Mais
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do que, talvez, qualquer outro espacc social, nelas toda uma

cultura do comportamento criminoso e d4s técnicas delinquentes e

estabelecida e transmitida. Portanto, o que esperar do penalizado

por pequenos delitos ou dos novatos que para ali são encaminhados

senäo a reincidência no crime?

As penas alternativas, pelo contrário, tern pequenos

indices de reincidência, apresentam um custo baixissimo e podem ser

üteis a sociedade.

Não existem mais düvidas de que a prisäo, além de

apresentar um custo elevado, é ineficaz. Em Minas Gerais, não

incluindo os presos da Secretaria da Séguranca Püblica, o Estado

gastou quase R$15.000.000,00, em 1995, para manter o seu sisterna

penitenciãrio, que está falido. Os resültados antes apresentados

pela penitenciária de Neves, durante uma época considerada modelo

nacional, hoje já nao são observados. Ou seja, é necessária a

definicao de uma nova polItica penitenciária para o contexto

presente de avanco da criminalidade urbana, violenta e organizada.

Nesse sentido deve ser entendida a iniciativa do

Ninistério da Justica, que encaminhou ao Congresso Nacional o

Projeto de Lei n o 2.684/96, que trata da ampliacão das penas

alternativas. 0 projeto as amplia de quatro para sete, bem como os

casos em que podem ser determinadas. As penas alternativas

existentes poderão ser acrescentadas, s6i o projeto de lei, a

prestação pecuniâria, a perda de bens é valores e o recolhimento

domiciliar. Além disso, essas penas poderiarn ser aplicadas a

condenados a ate quatro anos de prisäd e näo a um ano, como e

atualmente.

As penas alternativas, corn a aprovacão da mencionada

proposicão, poderão reduzir em ate 20% o nümero de presos nas

penitenciárias de todo o Brasil, segundo a estimativa do Instituto

Latino Americano das Nacöes Unidas para a Prevencão do Delito e

Tratamento do DelinqUente - ILANUD-, o que não deixa de ser um

nürnero respeitável.
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Mas, as que "acreditam piamente nas virtudes

reeducadoras, intimidantes e mirificas das penitenciárias coma

terapêutica e profilaxia do delito", coma bern define a Ministra do

STF, Aliomar Baleeiro, certarnente não estäa a par dos resultados

positivos apresentados pela adocao das penas alternativas. Alegam

que essas não resolveräo a problema das prisöes, pals atingem

apenas as crimes de pequena periculosidade, mesmo se aprovada a lei

que trata da extensão dessas penas para as delitos de media

potencial ofensivo. E que as condenados que poderäo se utilizar

desse benefIcio jâ iniciam a cumprimento de suas penas em regime

aberto, enquanto o problerna penitenciária está centrado naqueles

que cumprem suas penas em regime fechado. Para esses, a problema so

será resolvido corn a canstrucaa de novas penitenciárias.

0 que se viu nas visitas realizadas pela CPI é que, dada

a enorrne desestruturacäo do sistema penitenciária mineira, as

presos condenados, independentemente do crime cometido e, portanta,

do regime aplicado, se amontoam junta corn presos pravisórias em

cadeias püblicas e carceragens de delegacias. Näo ha critérios para

a distribuicãa dos presas segundo a situacäa juridica que

apresentam. Assim, se as penas alternativas atingirem as delitos em

penitenciárias, destinadas ao regime fechado, ajudaräa a resolver a

dramética situacãa das cadeias.

Contra a argumenta de que retirar bandidos da rua diminui

o nümera de crimes, pode-se citar, ainda, as estudos feitos pela

empresa americana Rand Corporation. Segundo tais estudos,

US$1.000.000,00 gastas corn presos e prisöes impede 60 crimes par

ana. 0 mesmo valor, se aplicado em escolas do ensina media,

evitaria 258 crimes par ana.

A utilizacäo de penas alternativas é grande em diversos

paises, coma já foi dito. Nos EUA, elas são aplicadas a 68% dos

processas criminais, na Inglaterra, a 80% e na Alemanha, 80% das

condenacöes são punidas cam multas. 0 custa de urn preso internado

em estabelecimenta penal na Inglaterra é de R$700,00, enquanta que

cumprindo pena alternativa esse valor cai para R$250,00.

- 25 -



Infelizmente, no Brasil, o censo rnostrou que apenas 2%

dos condenados foram punidos corn penas a lternativas. Isso se deve,

em parte, a mentalidade conservadora da rnaioria dos Jujzes e da

própria sociedade, que ainda acreditara que so a prisão resolve,

aliada, é claro, a limitacão legal de que so se podern substituir

penas que não ultrapassern a urn ano.

Mas o major problerna para aplicacão das penas restritivas

de direito é o fato de que elas são de dificil execucäo, porque, de

urn modo geral, o Juiz não dispOe de rneios para fiscalizar o seu

cumprimento ou se ela está ou näo surtindo algurn efeito. Isso,

contudo, não pode ser usado como argumento para a não utilização de

tais penas. No que tange as penas de prestacão de servicos a

cornunidade, ha experiências positivas, como a da JuIza Vera Regina

Muller, do Rio Grande do Sul, que lancou urn projeto reunindo, em

convênio, a Associacão dos JuIzes daquele Estado, a Vara de

Execucöes Penais de Porto Alegre e as instituicoes beneficiadas corn

recursos provenientes do Ministério da Justica (Vera Regina Muller,

"Prestação de Servicos a Comunidade", Ajdris, 1985) . Ao Conselho da

Comunidade, previsto no art. 80 da LEP, fode ser também atribuida a

funcão de fiscalizar o curnprirnento das penas restritivas de

direitos. Tern-se como exemplo o caso do Juiz de Direito Gilberto

Ferreira, que criou, na comarca de São Jerônimo da Serra, Paraná, o

Conseiho da Comunidade, que contava corn o trabaiho voluntário dos

moradores. Além de o projeto surtir efeitos no que tange a

prevencão de novos delitos, a cornunidade se interessou em ajudar,

porque lhe foi dado o poder de fiscalizar a execução de penas,

justamente num momento em que reina a impunidade.

Projetos corno esses funcionarn melhor em cidades corn

poucos habitantes. Mas, considerando o exemplo de Porto Alegre,

pode-se chegar a conclusão de que o problema da aplicação e da

fiscalização de penas existe, mas, corn urn pouco de boa-vontade e

disposição, os JuIzes podem chegar a algumas solucoes.

Mesmo corn as penas alternativas, a major revolução no

Direito Penal foi a edicao da Lei n° 9.099, de 1995. As inovacOes
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introduzidas foram muito positivas, uma vez que esse dispositivo

legal busca resolver os problemas sem que ocorram processos longos

e desgastantes. Além disso, segundo o Juiz da 26a Vara Criminal de

São Paulo, Luiz Flávio Gomes, o Juizado Especial aumenta as

punicOes de uma populacão de infratores que antes não eram punidos,

diminuindo, assim, a tao indesejável impunidade. Essa, realmente, é

a meihor solucao para os crimes de menor potencial ofensivo.

A criacão dos Juizados Especiais Criminais e a suspensäo

condicional do processo apresentam-se como solucOes eficazes para

evitar o inchaco judicial e a lotacão de cadeias e presidios, pois

atuam como as medidas despenalizadoras de maior alcance do nosso

sistema jurldico. Sob certas condicöes, podem ser bem mais eficazes

que a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional,

uma vez que estes pressupOem a tramitacäo de um processo judicial,

e como a maioria dos acusados näo possui assistência juridica

adequada, eles ficam presos sem ter como utilizar os benefjcios a

que tern direito.

Todos sabemos que as portas nem sempre estão abertas para

aqueles que saem das prisöes, o que os leva a regressar logo a

elas. Isso sem falar que o convivio corn outros marginais, muitas

vezes mais perigosos, não so nao ajuda na tao sonhada

ressocializacao do condenado como contribui para o aprimorarnento de

técnicas criminosas.

E claro, porém, que os crimes, mesmo pequenos, näo devem

ficar impunes. Contudo, tern-se que buscar alternativas para evitar

as prisöes. A Lei n° 9.099, de 1995, é uma delas, e o aumento das

penas alternativas é outra, cuja aplicacao depende da criacào de

condicöes adequadas.

E nesta hora que se faz fundamental a participacao da

sociedade, exigindo que tais reformas sejam colocadas em prática,

fiscalizando a aplicacao das penas e opinando em relacão a novas

perspectivas de mudancas.

- 27 -



2 - A INVEST I GAçAO

2.1 - Os Ôrgãos de Execução Penal

Segundo a Lei Federal n° 7.210, de 11/7/84, que institui

a Lei de Execucão Penal, que tern or objetivo efetivar as

disposicOes de sentenca ou decisão criminal e proporcionar

condicoes para a integracao social do condenado e do internado, e a

Lei n° 11.404, de 26/1/94, a chamada Lei de Execucäo Penal, que

regula a execução das medidas privativas de liberdade e restritivas

de direito, bern como a manutencao e a custódia do preso provisório,

são órgäos de execucão penal do Estado o Conseiho de Criminologia e

Politica Criminal, o Juizo de Execucão, a Conseiho Penitenciário, a

Superintendência de Organizacao Penitenciária, a Direcão do

Estabelecimento, o Patronato e o Conselho da Comunidade.

0 JuIzo da Execucão, seundo a norma estadual,

compreende o Juiz da vara de execucão, o representante do

Ministério Püblico, a Defensoria Püblica e o Servico Social

Penitenciário, não previsto na lei federal.

2.1.1 - 0 Conseiho de Criminologia

Ao Conseiho de Criminologia, subordinado a Secretaria da

Justica e integrado por 13 membros, incurnbe, entre outras

competências, a formulacão da politica penitenciária do Estado, a

avaliacao do sistema penal, a fiscalizaçao dos estabelecimentos e

servicos penitenciários e a representaco a autoridade competente

para apuracão de violacao da lei penitenciária e para a interdicäo

de estabelecirnento penal.

2.1.2 - 0 Juiz de Execuçào Penal

São competências do Juiz, além de outras, conceder

remissão parcial da pena e livramento condicional, conceder ou

revogar a semiliberdade e o livramento condicional, presidir

reuniöes da Comissão Técnica e acompanhar a execucão de medidas

restritivas. Cabe ainda ao Juiz da ExecucAo a interdicào de

- 28 -



estabelecirnento penal que estiver funcionando em condicoes

inadequadas ou corn infringência da lei.

Segundo o art. 66, VII, da Lei Federal n° 7.210, de 1984,

compete ao Juiz da Execucäo:

"Art. 66 -

VI - inspecionar, mensalmente, os estabelecirnentos

penais, tornando providências para o adequado funcionamento e

promovendo, quando for o caso, a apuracäo de responsabilidade;".

0 cumprimento dessa norma legal tern apresentado alguns

sérios problemas. 0 Estado dispOe apenas de duas varas de execucOes

penais, de acordo corn o seu atual sistema de divisäo e organizacäo

judiciária. A de Belo Horizonte, corn 1 Juiz, 3 Promotores, 1

Escriväo e 18 Escreventes, recebe as sentencas condenatórias de 12

varas criminais e possui cerca de 8 mil processos, aI incluIdas

condenacOes, réus recoihidos ao sistema penitenciário e aqueles que

estão em "sursis", no livramento condicional ou no sistema aberto.

Segundo o titular dessa vara, Juiz Cássio de Souza

Salomé, embora não haja atraso no andamento dos processos, é

preciso criar outras varas de execucäo, bern como cargos de

Assistente de Juiz, solucão que acha prioritária em relacao a

primeira.

No entanto, 6 Juiz Cássio de Souza Salomé admite que ha

dificuldade em se fazer cumprir o inciso VII do art. 69 da citada

lei, pois se urn Juiz 11 ... deixar de despachar o expediente diário e

de decidir os processos colocados a sua mesa para despacho, se ele

deixar de cumprir isso de dia, como estou fazendo hoje ... corn

certeza vai ter de se desdobrar a noite, ou de madrugada, ou de

manhã, seja a que horas for, para dar conta do expediente desse

dia, senão os processos vao se acumular e a consequência, para o

condenado, acredito eu, é muito mais danosa ... " (f is. 2.610)

Além do Juiz de Execucão Penal, a visita mensal aos

estabelecimentos penais é taiubém obrigacão do Ministério Püblico,

que, segundo o art. 68 da Lei de Execucào Penal, tern ainda a

incumbência de fiscalizar a execucäo penal, requerer progressäo,
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regressäo Cu conversäo de regimes, revogacao de sursistt e

livramento condicional, representar a autoridade cCmpetente sCbre a

má-Crientacao, o rigor excessivo Cu C privilégiC injustificadC na

execucão penal, entre outras.

Como no casC dos Juizes, C nümero de PromCtCres de

ExecucäC Penal é pequeno para C volume de prCcessCs, mesmo assim a

ComissàC cCnstatCu, durante as visitas que realizCu, a presença do

MinistériC Püblico na fiscalizaçãC de penitenciârias e cadeias,

especialmente a dos PrCmCtCres da Vara de Execucôes Penais de Belo

Horizonte, que nos acompanharam em tCdCs CS trabalhCs.

No entantC, considerando C estadC em que se encontra C

sistema carcerário no Estado, faz-se necessário que o nümero de

Promotores da Vara de Execucäo Penal seja aumentado.

2.1.3 - 0 Conseiho Penitenciário Estadual

Integrado por profissionais, professores e Cutros

representantes da comunidade, nomeados peiC Governador, para um

mandato de quatro anos, cabe ao CCnselhC Penitenciärio emitir

parecer sobre livramento condicional, indulto e comutacäo de pena,

inspecionar os estabelecimentos e serviços penaiS, em especial os

de regime fechado, comunicar a autoridade competente as violacöes

das normas de execucäo penal, recomendando a abertura de inquérito

e a interdicäo do estabelecimento, e participar da supervisäo do

perIodC de prova do liberando e do "sursitário".

No que tange ao Conselho, a ma jor questäo se refere a

emissào dos pareceres nos processos dos presos. Esses esperam com

impressionante ansiedade a resposta a solicitacao de beneficios, o

que e normal, porque ficam contando os dias que faltam para sair.

Em todas as penitenciarias e cadeias visitadas, os meinbros da CPI

recebiam dos presos vários bilhetes - os chamados "catataus" -

solicitando o acompanhamento do seu processo, a fim de obterem o

beneficio pedido.

Essas solicitacOes dos presos SãO encaminhadas ao

Conselho Penitenciário, para emissäo do parecer, que será
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finalmente decidido pelo Juiz da Vara de Execucäo Penal. Os

pareceres, segundo denüncias, demoram a ser expedidos e se

acumulam. Assim, os presos aguardam meses, e ate anos, para obter

os beneflcios do livramento e da progressäo da pena. Segundo o

Secretário Tarcisio Henriques, havia cerca de 5 mil processos

aguardando parecer, posteriormente, esse nümero teria sido

diminuIdo. 0 acümulo se dá, segundo ele, porque as comarcas de

origem demorarn a responder os pedidos de informacOes ou documentos

encaminhados pelo Conseiho, ou simplesmente näo respondem. Mesmo

assim, crIticas a atuacao do Conseiho foram feitas perante a

Comissäo, como as expressas pelo representante do Conseiho de

Criminologia e de Politica Criminal, Celso Magalhäes Pinto, e pelo

Promotor da Vara de Execucöes Penais, Gilvan Alves Franco: "Se

fôssemos depender do Conseiho Penitenciário, ou de escrever uma

carta ao Diretor, por exemplo, näo caminhariamos nunca." (Celso

Magalhäes Pinto, Conselho de Criminologia) . 110 Conseiho

Penitenciário é omisso nas suas funcoes, näo permite a agilizacäo

da justica." (G.A. Franco)

Por sua vez, a representante do Conseiho, Otto Nunes

Leite, esclareceu a Comissào que esse órgao: "näo tern sequer urn

carro para buscar as processos nas casas dos Conseiheiros. NOs,

Conseiheiros, e que levarnos ou, as vezes, buscamos as processos

para dar a parecer ... " (fis. 2.585)

Informou, ainda, que são nove Conseiheiros, mas

atualmente ha apenas sete na funcão e que eles "praticam a rnünus

püblico, recebem R$116,00 par mês para dar pareceres sobre 8 a 12

processas, em media, toda sernana. ..' (fis 2.593)

Não se pode, por outro lado, deixar de reconhecer que a

emissão dos pareceres é urn problema da administracão do Estado. Na

realidade, essa dernora para a preso receber resposta dos órgaos

competentes significa, muitas vezes, que as seus direitos estão

sendo desrespeitados.

Conforme denüncias relatadas par alguns presas, essa

situacao chega a ser explorada par advogadas que chegam aa interior
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e a Capital alegando-ihes ter sido atribuIda a competência para
agilizar processos no Conseiho Penitencirio.

A Comissäo nao teve, tarnbém, conhecirnento de alguma
visita do Conseiho a qualquer dos estabelecirnentos ou que algum
deles tivesse sido interditado por sua acäo. Afirma o próprio
representante do Conseiho, Otto Nunes Leite: "Nós teriamos ainda a
obrigacâo de fiscalizar a execuçäo da péna. Mas, corno V.Exa. sabe,
o Estado näo tern condiçOes de fornecer rteios para que possarnos, por
exemplo, fiscalizar a Penitenciária de Teófilo Otôni ou a de Unai,
aonde já fui. Devernos ir a Penitenciária de Neves, que é rnais
fécil, ou a Dutra Ladeira, a José Maria Alkmin, ern Contagem. Mas,
as penitenciárias como as de Unai, Teófilo Otôni e Juiz de Fora, é
dificil ir, porque sac nove Conselheiros..." (fls. 2.640)

Essa Cornissão, ern 120 dias de funcionarnento, percorreu as
unidades da Secretaria da Justica e diversas carceragens
subordinadas Secretaria da Seguranca Püblica. A situacão
encontrada na rnaioria desses estabelecimentos, como pode ser
observado nos relatórios de visita, é lastirnável. A CPI chegou a
solicitar dos poderes püblicos a interdiçao de pelo rnenos duas
cadeias püblicas: a do 1 0 Distrito Policial do Pairnital, em Santa
Luzia, e a da Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Veiculos,
em Belo Horizonte, dadas as precarIssirnas condicoes que
apresentavarn. Dai se verifica a necessidade de urna fiscalizacao
rnais efetiva dos estabelecirnentos penais por parte dos órgãos
responsáveis. Alérn do Conseiho Penitenciário, o Juiz da Vara de
Execução e o Ministério Püblico sac legalmente responsâveis pela
fiscalizacao mensal, porérn, pelo visto, nem todos estäo tendo
condicoes de curnprir essa determinacao.

No caso do Conseiho, a Comissão reconhece as inürneras
dificuldades e rnesmo a irnpossibilidade de urn grupo diminuto de
pessoas da Capital poder de fato curnprir suas incuinbéncias em todo
o sisterna penal do Estado, incluindo nao so penitenciárias, rnas
tarnbérn as cadeias e os hospitais judiciais. Entende, assirn, que
esse	 órgão	 está	 estruturado	 de uma	 forma	 extrernarnente
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centralizadora, o que aurnenta desnecessariarnente a burocracia do

sistema, pois urn processo leva tempo para chegar do interior ate

aqui e, muitas vezes, vem incompleto, o que dernanda urn longo prazo

ate que todas as diligências sejarn atendidas.

SolucOes para o problema tern sido apresentadas. Em

princIpio, o Conselho Penitenciário poderia ate mesmo ser extinto,

uma vez que o seu papel é apenas opinativo e Os Juizes não estão

adstritos aos seus pareceres. Dessa forma, como afirrnou o Juiz

Cássio de Souza Salorné, o próprio Juiz poderia ter competência para

analisar as questöes objetivas e subjetivas. Corn a colaboracao dos

demais órgãos de execucão penal que tern um contato direto corn o

preso, poderiarn ser criadas estruturas locais rnais ágeis e rnais

eficientes. Essa seria a forma ideal. Como a rnatéria é

regularnentada por lei federal, tais modificaçöes não poderiam ser

efetuadas pelo legislador estadual. No entanto, a des central izacao

desse órgão, pela criacão de Conseihos Penitenciários ern cada uma

das 25 adrninistraçöes regionais do Estado, poderia, de alguma

forma, superar alguns dos problemas citados.

2.1.4 - A Superintendência de Organização Penitenciária

A Superintendência de Organizacão Penitenciâria, órgäo

integrante da Secretaria da Justica, compete assegurar a aplicacao

da Lei de Execucão Penal e a custôdia e a manutencão do sentenciado

e do preso provisório, conforrne dispoe o art. 170. São ainda

incumbências desse órgao inspecionar e fiscalizar os

estabelecirnentos penais, prornover a pesquisa crirninológica e a

estatjstica criminal, elaborar projeto para a construcao de novos

estabelecimentos penais, autorizar a internacão e a desinternacão

nos estabelecirnentos penitenciários.

0 controle das vagas no sistema penitenciário do Estado

tambérn compete a essa Superintendência, que as administra e

autoriza a sua ocupacão. Segundo a Lei Estadual n° 12.147, de 1996,

é da sua responsabilidade a apresentacao de projetos referentes a

construção, reforrna, rnelhoria ou ampliacão de estabelecimentos
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penais, bern como a aquisicão de dquipamentos para esses

estabelecimentos.

Assirn, enquanto a fiscalizacao e a execucão da pena,.

perante a lei, cabem ao Poder Judiciário, a execucão fisica compete

ao Poder Executivo. As dificuldades dessal divisão de competências

foram assirn expressas pelo Juiz Cássio de Souza Salomé: "Então,

ficamos de pés e mäos atados. Por exeitiplo, as dependências da

Delegacia de Furtos ou da Delegacia de Furtos de Velculos, cujas

condicOes suburnanas são do conhecimento de todos. 0 Juiz não tern

condicöes de tornar urna providência para que sejam refeitas, para

que se providenciern obras ou para que sejam sanados os defeitos de

engenharia dessas construcöes. 0 Tribunal de Justica taimbém não tern

competência para determinar que se criern unidades carcerárias

adequadas, pois isso nao e da alcada do Judiciário." (fls. 2.631)

2.1.5 - Patronato e Conseiho da Comunidade

0 Patronato, instituIdo por decréto do Governador em cada

comarca, é integrado pelo Juiz de Execucäo Penal, que o preside,

pelo Prornotor de Justica de Execução, por representantes da

adrninistracão penitenciária, da Ordern dos Advogados do Brasil, de

confissOes religiosas, de clubes de servico e de obras sociais, e

tern por objetivo prestar assistência ac sentenciado e a sua

farnIlia, acompanhar as medidas restritivas de direitos, colaborar

na fiscalizaçao do liberando e do "sursitário", fiscalizar a

execucäo de medida de seguranca, inforrnar periodicarnente o Juiz de

Execucão sobre a assistência ao probacionáiio e sobre a evolucao de

sua reintegracao corn a sociedade, entre outros.

Cada cornarca disporá ainda de urn Conseiho da Comunidade,

cornposto, no minirno, por urn representante da associacao cornercial

ou industrial, urn representante cia Ordern dos Advogados do Brasil,

urn assistente social e representantes de obras sociais e clubes de

servico. Ao conselho incumbe visitar mensairnente os

estabelecirnentos, prornover a participacão ativa da cornunidade no

processo de reintegracão corn os sentenciados e egressos, acompanhar
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a supervisäo do periodo de prova do liberando e do "sursitário",

bern como da execucão das medidas alternativas a prisào, entre

outras atividades. Segundo o art. 66, IX, da Lei n° 7.210, o

Conseiho da Cornunidade é instalado pelo Juiz de Execução, que o

compöe.

Pelo que se pode apurar, o Patronato e o Conseiho da

Comunidade näo estäo apresentando os resultados que os legisladores

esperavam. As referências sobre eles são minirnas e pouco

alentadoras.

Entre os poucos conselhos em funcionamento de que se teve

noticia no Estado, pode ser citado o de Itabirito, que parece

apresentar bons resultados, porém, na quase totalidade das comarcas

eles sequer existem.

Segundo o Juiz da Vara de Execucoes Penais em Belo

Horizonte, esse conseiho nao funciona porque ". . .numa cidade do

porte de Belo Horizonte, evidentemente, demandaria uma série de

requisitos e urn esforco muito grande, principairnente, porque vamos

lidar corn uma area que a ninguém interessa, salvo rarlssimas

excecOes... A nossa sociedade discrimina o condenado ... " (fis

2.607)

2.2 - Os Estabelecimentos Penais

Quanto aos estabelecirnentos penitenciários, o art. 71 da

Lei de Execucão Penal Estadual define a seguinte tipologia:

"Art. 71 - Os estabelecimentos penitenciários destinam-se

ao curnprimento do disposto nos incisos XLVI, "a", XLVIII, XLIX e L

do art. 5° da Constituicão Federal e compreendem:

I - presidio e cadeia püblica, destinados a custódia dos

presos a disposiçao do Juiz processante;

II - penitenciária, para o sentenciado em regime fechado;

III - colônia agricola, industrial ou similar, para o

sentenciado em regime semi-aberto;

IV - casa do albergado, para o sentenciado em regime

aberto;
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V - centro de reeducacäo dd jovem adulto, para a

sentenciado em regime aberto ou semi-abertp;

VI - centro de observacäo, paia a realizaçao do exame

criminológico de classificaçäo;

VII - hospital de custódia e trtamento psiquiátrico para

imputáveis e semi-imputâveis, indicados no art. 26 do Código

Penal!!.

Segundo o art. 78 da lei estadual, os estabelecimentos de

regime fechado teräo lotaçäo maxima de 500 sentenciados; as de

regime semi-aberto, de 300; os de regime aberto, de 50 semilivres;

O presidio, de 400 acusados, e a cadeia püblica, de 50 presos. A

lei estadual manteve nessa tipologia a presidio, não considerado na

lei federal.

Em Minas Gerais, a sistema prsional está dividido em

dois subsistemas isolados, autônomos e geridos por duas

secretarias: a Secretaria da Justica e a da Seguranca Püblica.

Apenas cerca de 18% dos presos estäo sob a custódia da Secretaria

da Justiça. A grande maioria (81,7%) déles está subordinada a

Secretaria da Segurança Püblica, como demonstra a quadro abaixo.

I - SISTEMA. PENITENCIARIO

NUIvIEROS DE PRESOS NO ESTDO POR

SISTEMA. E SITuAçAO JUDICIAL - MINAS GERAIS

Presos/Secretarias 	 Secretaria da Secretaria da	 Total

Justiça (1) Seg.Pübiica (2

TO	 0	 TO	 0	
%-I--	 L'J	 0	 NO	 0	 .LN

Provisórios	 -	 -	 3.241 100,0 3.241	 25,7

Condenados	 2.309	 24,6	 7.069	 75,4 9.378	 74,3

Total	 2.309	 18,3	 10.310	 81,7 12.619 100,00

ILFONTES: (1) SEJ,SOP, "Situacâo dos Estabelecimentos Penais Subordinados a

Secretaria da Justiça". P.elatório Bela Horizonte, Ithril, 1997, pág. 9.

(2) SSP. Coordenacäo Geral de Seguranca. "Populaçâo Carcerária. Segurança

Püblica". BH. Out. 96.
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Segundo pesquisa realizada pelo Ministério Püblico, o

nümero de presos existente no Estado, em marco de 1997, era o

seguinte:

II - PRESOS POR TIPO DE ESTABELECIMENTO E REGIME

MINAS GERAIS - MRço - 1997

Tipo de preso	 Cadeia	 Presidio	 Total

Provisório	 2.682	 118	 2.800

Condenado	 7.852	 2.709	 10.561

Total	 10.534	 2.827	 13.361

onte: Ministerlo L'ut±1co do Estacto cle Minas Gerais. "Sltuaçao Atuai. dos

Estabelecirnentos Prisionais em Minas Gerais", (f1s.367)

A apuraçäo do nürnero de presos no Estado foi

problernática. Os dados foram retirados de documentos encaminhados a

esta CPI, no entanto, näo ha urn consenso sobre esse nümero. 0

Secretário da Seguranca Püblica, Santos Moreira, afirmou a Comissäo

que ele seria em torno de 15 mu, porém não apresentou dados que

cornprovassem esse total. A Secretaria da Justica está realizando urn

censo criminológico em todas as suas unidades penais, o que envolve

apenas 18% dos presos do Estado. Informou-se que o relatório

ficaria pronto em agosto passado, no entanto, ate a momento, a

Comissäo näo recebeu as dados finais.

Segundo o Secretário Santos Moreira, haveria no Estado

cerca de 50 mil mandados de prisào näo cumpridos. 0 Departamento de

Investigaçöes dessa mesma Secretaria afirma que esse nümero seria

de 60 mu (fls. 388) . Desses, a Secretário da Seguranca Püblica

acha que uns 30 mil näo poderäo deixar de ser cumpridos. Mas, uma

pesquisa realizada pelo Ministério Püblico indica que esses

mandados sornam 19.924 em todo a Estado, sendo que muitos se referern

a uma mesrna pessoa. Isso significa que a deficit prisional do

Estado estaria num patamar bern abaixo do calculado pelo Secretário.

Esses dados mostram, ainda, que a problema da morosidade

judiciária está sendo resolvido, pais apenas 1/4 dos presos no
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Estado aguardam julgamento. Cabe, agora, ao Poder Executivo dar uma

resposta eficiente ao trabalho que está sendo realizado pelos

magistrados e promotores.

2.2.1 - 0 Sistema da Secretaria de Estado da Justiça

A	 Secretaria	 da	 Justica iestao	 subordinados	 8

penitenciárias, 2 hospitais judiciários 2 casas de albergado,

conforme a seguinte relacao, que se refere a localizacao e ao ano

de fundacäo:

1. Hospital Psiquiátrico e Judiciário orge Vaz - Barbacena -

(1.927).

2. Penitenciária José Maria Alkmin - Ribeiäo das Neves - (1.937)

3. Penitenciária Industrial Estêvão Pinto - Belo Horizonte -

(1.948)

4. Penitenciária José Edson Cavalieri - Juiz de Fora - (1.966)

5. Penitenciária Teófilo Otôni - Teôfilo Otôni - (1.977)

6. Casa do Albergado Presidente Joäo Pessoa - Belo Horizonte -

(1.978)

7. Penitenciária José Maria Abranches Goncalves - Ribeiräo das

Neves - (1.980).

8. Casa do Albergado José Alencar Rogedo - Juiz de Fora - (1.984)

9. Hospital de Toxicômanos Pe. Wilson Va16 da Costa - Juiz de Fora

- (1.987).

10. Penitenciária Nelson Hungria - Contage - (1.988)

11. Penitenciária Agostinho de Oliveira Junior - UnaI - (1.994)

12. Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho - Ipaba - (1.995)

A penitenciária destina-se a sentenciado em regime

fechado, que ficará em quarto individual de pelo menos 6m2,

equipado com cama, lavatório, chuveiro e aparelho sanitário. 0

alojamento coletivo é destinado apenas apresos que preencham as

condiçoes previstas para sua utilizaçao. Esse tipo de

estabelecimento, no qual o recluso deve dispor de condicOes de

trabaiho e de estudo, possui um forte caráter repressivo, nele

predominando rigidas normas de seguranca e de disciplina, que
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cobrern as 24 horas do dia. Nas classificadas como de seguranca

maxima, as normas são ainda mais rigidas.

A penitenciária de Governador Valadares, corn capacidade

para 312 vagas, encontra-se em fase final de construcão. A

Penitenciâria Nelson Hungria, de seguranca maxima, terá sua

capacidade arnpliada em 332 vagas. Segundo o Diretor dessa

instituicão, ela será dividida em duas unidades. A Penitenciária

Industrial Estevão Pinto é exclusiva para rnulheres, conforme

determina a lei, e possui uma casa de albergada funcionando no seu

interior; sua capacidade será ampliada para 120 vagas após a

reforma.

A major penitenciária, em extensão e em nümero de

prisioneiros, é a José Maria Alkmin, antiga Penitenciária Agricola

de Neves. A Penitenciária José Maria Abranches Goncalves, também

nesse mesmo municipio, é exclusiva para atendimento a jovens

adultos. Nos termos da Lei de Execucão Penal estadual, jovens

sentenciados de 18 a 21 anos devem ser encaminhados a esse tipo de

instituicäo, de intensiva acão educativa, devendo adotar métodos

pedagógicos e psicopedagógicos adequados a sua clientela. Conforme

informacão do diretor desse estabelecimento, a penitenciária está

recebendo jovens de ate 25 anos. A Secretaria de Justica aumentou a

faixa etária por conta própria, como afirmou o Secretário Tarclsio

Henriques:	 lei fala ate 21, mas nós ampliamos para 25 anos

( ... ), porque não existiam muitos jovens nessa faixa de idade".

(fls. 1.826).

No entanto, quando da visita a Casa de Detencào Antonio

Dutra Ladeira, a poucos metros de distância da penitenciária de

jovens adultos, a CPI foi informada de que havia naquele

estabelecimento, como em inümeros outros que visitou, vários jovens

detentos na faixa etária legal, aguardando vaga.

Os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico são

estabelecimentos de regime semi-aberto, mas, para os casos de

sentenciados de extrema periculosidade, devem ter secöes

independentes de regime fechado. Desenvolvem três acOes: a)

- 39 -



elaborarn laudos de sanidade mental dos processados; b) oferecern

tratarnento psiquiátrico e de dependência toxicológica aos presos da

Secretaria da Justica; e c) recebern detenos que cumprem Medida de

Seguranca.

A major reivindicação da direcão do Hospital Psiquiátrico

e Judiciário Jorge Vaz, de Barbacena, é a inclusão deste no Sisterna

Unico de Saüde - SUS -, devido a falta crônica de recursos para o

tratamento dos internos. Reivindica-se, ainda, a construcão de urn

asilo para presos jâ liberados, mas que continuam no hospital,

porque não tern familia ou são por elas rejeitados e não tern como

sobreviver sozinhos.

Nas 2 casas de albergados existentes, uma em Juiz de Fora

e a outra ern Belo Horizonte, é permitido ao preso mover-se sem

vigilância, tanto no seu interior corno Inas saldas. Pressupöe-se

que, conforme a norma legal, em razão dá aceitacão voluntâria da

disciplina e do senso de responsabilidade pelo sentenciado, são

desnecessârias precaucöes de ordem material ou fIsica.

Nas Colônias AgrIcolas e Industriais, o sentenciado

manterá contato corn a sociedade pelo trabaiho externo, freqtientará

cursos de instrucão escolar e profissional e outras atividades de

reintegracão social. Os dormitórios podern ser coletivos e devem ser

observadas normas de seguranca, de ordern e disciplina. Não ha

estabelecirnentos corn essa denominação ou corn essas caracteristicas

no Estado.

0 Centro de Observaçao é urn etabelecirnento de regime

fechado, que tern por objetivo estudar a personalidade do

delinqUente para se definir o estabelecirnento mais adequado para

ele e o prograrna de tratamento reeducativoa que será submetido. Na

falta do Centro de Observacão, os exarnes são realizados pela

Cornissão Técnica de Classificacao.

2.2.2 - 0 Sistema da Policia Civil

0 sisterna carcerário a Pollcia Civil, subordinado a

Secretaria da Seguranca Püblica, corresponde as carceragens de 43
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delegacias regionais no interior e as suas subordinadas de ârnbito

municipal, os distritos e seccionais, 1 centro de triagem, 2

delegacias especializadas (em crimes contra a mulher e em furto de

veiculos), 2 divisöes (crimes contra o patrimônio e tóxicos), 1

departamento de operacöes especiais e o chamado complexo Dutra

Ladeira, que funciona nos moldes de uma penitenciária.

A quase totalidade dos presos estäo instalados em

cadeias, as quais, segundo as leis em vigor, devem estar

localizadas em areas urbanas, ter sob a sua custódia os presos

residentes e dorniciliados na prôpria cornarca e contar corn urna

equipe interdisciplinar de observacäo. Nesses estabelecimentos é

obrigatória a destinacao de unidades independentes para a mulher,

para o jovem adulto, para a execução de pena privativa de liberdade

e para a limitacao de firn de semana.

III - SITUAcA0 PRISIONAL NA POL±CIA CIVIL - SSP

MINAS GERAIS - 1996

Orgãos	 Presos
n o	%

1. Delegacias regionais do interior	 8.238	 80,0
2. Seccionais e regiäo metropolitana 	 871	 8,4
3. Centro de Triagern	 221	 2,1
4. Delegacias Especializadas em Crimes

Contra a Muiher
5. Delegacia Especializada na Repreensão

ao Furto de VeIculos	 25	 0,2
6. Departamento Estadual de OperacOes Es-

peciais (DEOESP)	 .28	 0,3
7. Divisao de Crimes Contra o Patrimônio	 267	 2,6
8. Divisão de Tóxicos e Entorpecentes	 57	 0,6
9. Casa de Detencào Dutra Ladeira	 603	 5,8
Total	

1 
10.310	 100,00

FONTE: Secretaria de Estado da Seuranca Pübiica, Coordenacão Geral de Seouranca.

"Populacào Carcerária. Segurança Pübiica". BH out. 96

2.3 - 0 Conflito de Competências

Conforme mostrou a tabela I, dos 12.619 detentos

existentes no Estado, 10.300, ou 81%, se encontravam sob a guarda
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da Secretaria da Seguranca Püblica. Portanto, pouco mais de 18%

estavarn em estabelecimentos penais subordinados a Secretaria de

Justica. Weber Arnericano, representante da Secretaria de Seguranca

no Grupo Coordenador do Fundo Penitenciário Estadual, explica o

porquê dessa situacäo: "A Secretaria da Seguranca Püblica faz o

servico da Secretaria da Justica, porqué esta não assume o seu

papel inteirarnente."

Quanto a essa questào, assim se justificou o Secretário

da Justica: "Costuma haver uma confusão entre a policia e a

Secretaria da Justica, porque a pollcia, as vezes, näo faz

distincào entre o preso definitivamente condenado, que é da nossa

atribuicao, e o preso que ainda está aguardando julgamento." (fis.

1.847)

Ora, essa interpretaçäo do Secretário da Justica nao está

de acordo corn o que determina o disposto no art. 170 da Lei de

Execucäo Penal: "Art. 170 - A Super intendência de Organizacão

Penitenciária, órgào integrante da estrutura orgânica da Secretaria

da Justica, tern por objetivo assegurar a aplicacäo da Lei de

Execucäo Penal, a custódia e a rnanutencäo do sentenciado e do preso

provisório, garantindo-ihes o respeito a dignidade inerente a

pessoa".

Tal deterrninacao se baseia no principio, hoje

universairnente aceito, de que ao polic4l não cabe a guarda de

presos, pela própria natureza de sua aiJividade repressiva. Para

essa finalidade, são instituIdas as guardas penitenciárias,

tecnicamente preparadas para a custódia e o tratarnento de presos.

Apesar de estar em vigor desde 1994, esse dispositivo

legal é acintosarnente desrespeitado por. ambos os sisternas, que

aceitam a atual situacão de presos condenados e provisórios ficarem

sob a guarda de Policiais Civis em carceragens de delegacias. 0

Secretário da Seguranca Püblica chega a co ncordar corn a necessidade

de se transferirern todos os presos para a Secretaria da Justica,

como afirrnou:"Acho que a Secretaria da Seguranca Püblica e a

Policia Civil não podern nem devem cuidar do preso. Nosso trabaiho é
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de policia judiciária, e para esse exercIcio é extremamente

necessário que a Policia Civil näo cuide do preso. (fis. 2.047)

Apesar dessa afirmaçäo, a Secretaria da Seguranca Püblica

chega a manter urn enorme complexo penitenciário em Ribeiräo das

Neves - a Casa de Detencäo Antonio Dutra Ladeira e seus anexos, corn

603 presos, onde funcionam 2 igrejas, escolas, oficinas, padarias,

Area agricola, etc.

E, embora defenda a idéia de que todos os presos devem

passar para a custódia da Secretaria da Justica, o Secretário da

Seguranca Püblica tern adotado outra prática. A Delegacia de Tóxicos

foi construida em sua gestão e lá estavam abrigados, em junho de

1997, 120 presos. A Secretaria da Seguranca Püblica está se

estruturando para cuidar de presos. Recenternente, criou urna

superintendência e urna nova diretoria corn essa finalidade.

0 conflito de competência é reconhecido pelo próprio

Governo. Assirn se referiu o Secretário da Seguranca Püblica ao

Governador do Estado: "Fraco gosto o seu e o do Tarcisio ficarem

brigando por presos." (fis. 2.985)

Em seu depoimento a CPI, no dia 11/6/97, a Secretãrio da

Justica, Tarcisio Humberto Parreira Henriques, expiicitou bern essas

divergências ao fazer as seguintes afirrnacöes: "A Dutra Ladeira

deveria ser nossa. (...) Ela ficou entregue a Secretaria da

Seguranca Püblica. (...) Eu näo tenho forca para torná-la da

Secretaria da Seguranca Püblica. Estava acontecendo a mesma coisa

em Ipaba, e eu estou pedindo a nossa turrna para ficar de olho em

Governador Valadares, onde tenho a irnpressäa de que pode acontecer

a mesma coisa ( ... ) . 0 que aconteceu em Ipaba? Fez-se uma

penitenciária pequena, para 450 pessoas, e a nosso Secretário de

ocasiäo, a hoje Deputado José Resende, invadiu aquilo com a policia

e tomou conta (fis. 1.789 e 1.800) . ( ... ) Ha a problerna de

Ipatinga, onde o Delegado desmanchou a cadeia e fez ( ... ) urn

gabinete para ele. ( ... ) Urn senhor gabinete. Entäo, Ipatinga ficou

sem cadeia, e eles estão querendo utilizar a penitenciãria de Ipaba
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coma se fosse uma cadeia, a que evidenternente, nàa estava certo."

(fls. 1.800 ).

As alegacoes para a desrespeito aa preceito legal vâo

desde a pura e simples interpretacào pessoal de que a Secretaria da

Justica cabe apenas a custódia dos presos condenados cam sentenca

transitada em julgado, conforme afirrnou a titular daquela

secretaria, a apiniäo do Secretário da Seguranca Püblica de que

seriarn necessárias R$2.000.000.000,00 para que a sistema

funcionasse de acordo cam a lei, conforine detalhado no item 7.4

deste relatório.

0 Secretário da Seguranca Püblica tem, ainda, a projeto

de transformar a Casa de Detencào Dutra La deira em um grande centro

de triagern, que abrigaria todo presa, condenado au näo, corn mandado

de prisäa au cam prisäa pravisória, enquarto estivesse a disposicao

da palIcia. Quanta as atuais celas de delegacias, a Secretário

pretende "deitar a marreta" e acabar corn todas elas.

De acordo cam esse proj eta, a pallcia continuaria

custodiando presas, a que fere franta1mete a art. 170 da Lei de

Execucao Penal estadual. Quando questiahada, assim respondeu a

Secretária Santos Mareira da Silva: "Admira a conhecimento que V.

Exa. tern dessa legislaçao, mas a prâtica é muito importante nesses

casas. 0 senhor nàa tern esses canhecimentos práticas. Nós temas.".

(fls. 2.087).

Alérn da ilegalidade do prajeto, cabe ainda uma observacao

sabre a sua conveniência do panto de vista arganizacional . A Casa

de Detencäo Dutra Ladeira fica situada ernumaárea rural próxirna a

Bela Horizonte, a que, além de represenar gastas desnecessârias

corn a transparte de detidos, prejudicari i a enormemente a trabaiho

jurIdico e a próprio acessa do preso a seus defensores. Os poucas

recursos de transporte existentes na regiab e a distância do centro

da Capital anerariam a acesso e a acampaniamento dos farniliares ao

presa. Tambérn a Policial Militar teria seu trabaiho dificultado,

pais teria de percorrer grandes distâncias para entregar detidos a

guarda palicial e posteriarmente valtar a sua area de plantäo. Nãa
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se justifica, ainda, o uso daquele espaco, organizado nos moides de

uma penitenciária, para abrigar detidos desse tipo.

Nenhurna autoridade assumiu diante da CPI a

responsabilidade pela situacäo, nern apresentou quaiquer piano de

transferéncia para a Secretaria da Justica da adrninistracäo das

cadeias, casas de detençao e carceragens, subordinadas a Secretaria

da Seguranca Pübiica.

Urge que todos os segmentos do sistema penitenciário, sern

exceçöes, sejarn organizados na forma da Lei de Execucão Penal, a

firn de que o Estado cumpra a sua tarefa indeiegávei de manter os

cidadàos que se encontram encarcerados.

2.4 - A Distribuição das Vagas

A distribuicao e a ocupacão das vagas no sisterna

peni•tenciário mostrarn urn quadro absoiutamente caótico. Enquanto as

penitenciárias visitadas se encontrarn subutiiizadas, corn celas e

paviihöes vazios, todas as carceragens de deiegacias vivem urna

desesperada situacäo de superiotacao, faita de atendirnento medico e

condicOes subumanas. A transferência de presos de urn sistema

prisionai para outro se dá de forma pouco expiIcita: as autoridades

näo se entendem quanto ao nürnero de vagas e aos critérios para a

ocupacäo dessas vagas; a responsabilidade pelo transporte de presos

näo e assurnida por nenhuma instituicäo, e as autoridades não

conseguem explicar, entre outros probiernas, por que os presos não

ocuparn as vagas que ihes são destinadas nas guias de transferência.

Situacão especialmente dramática é a dos hospitais

judiciários. Ern abrii de 1997, havia 127 presos aguardando vaga

para a reaiizaçäo de exame de sanidade mental. Outros 440

aguardavarn vaga para internação para curnprirnento de rnedida de

seguranca, conforrne consta na pág. 8 do reiatório encaminhado peia

Superintendência de Organizacão Penitenciâria. Quando questionado

peia CPI sobre essa questão, o Secretário da Justica não so

dernonstrou desconhecer esses dados corno coiocou ern düvida a sua

vaiidade.
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Além disso, a CPI verificou que esses hospitais, apesar

de apresentarem capacidade para atender 296 presos, tinham, em

abril de 1997, apenas 256 internos. Essasituacao fica ainda mais

agravada corn a constatacão, por esta Comissão, de que no Hospital

de Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa ha urna ala corn 50 celas

que, desde a construcao do estabelecimento, em 1987, não é

utilizada pelos presos, mas para alojamento dos guardas da Policia

Militar, embora relatório da SOP afirme que essas celas se

encontram totalmente danificadas.

Outro ponto polêmico foi a questäo das celas danificadas

e da falta de iniciativa para sua recuperacão e utilizacäo. Segundo

a Secretaria da Justica, o nümero de celas danificadas em

penitenciárias chega a 266, e parte dessas é da "Penitenciária

Dênio Moreira de Carvaiho, que foi ocupada pela Secretaria de

Estado em 1994 e entregue a Secretaria de Estado da Justica em

1°/10/1995, corn 101 celas danificadas", conforme afirma o relatório

da SOP. E interessante observar que, 23 meses após o ocorrido,

essas celas ainda não estão em condiçoes de serern utilizadas.

A CPI constatou, ainda, que muitas celas são consideradas

danificadas devido a problemas relativamente simples, corno falta de

descarga no vaso sanitário. Tal é o caso da Penitenciária Nelson

Hungria, que conta, atualmente, corn 53 celas ociosas. A

penitenciária de Teófilo Otôni, corn urn total de 62 celas

danificadas, também possui urn dormitório, corn 20 vagas, que está

desativado por falta de luz e água.

Além dessa situacão, a Secretaria da Justica possui um

rol de obras inacabadas. A penitenciária de Governador Valadares,

corn capacidade para 480 presos, estâ ern construgao ha mais de 10

anos; a ampliacão da Nelson Hungria, em Côntagem, que receberâ 332

novas celas, tainbém está em andamento ha anos; e as obras da

Penitenciária Industrial Estevão Pinto, cuja capacidade será

ampliada em 93 vagas, estão paralisadas.

0 problema das vagas no sistema da Secretaria da Justica

e também urna questao polêmica, discutida em várias reuniöes da
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Comissão. Enquanto ha acusacöes, formuladas, entre outros, pelo

Ministério Püblico, da existência de urn grande nürnero de vagas, as

dados apresentados a CPI pelo próprio Superintendente de

Organizacäo Penitenciária são, no minimo, confusos.

0 exame detaihado do relatório da SOP mostra que os dados

apresentarn algumas incongruências. Os totais verticais apresentam

valores diferentes da soma obtida em cada coluna. Assim, a

capacidade total dos estabelecimentos seria de 3.008 presos, não de

2.970, coma diz a documento. A populacao total seria de 2.309

presos e nao de 2.325, e o nümero de autorizaçOes seria 156 e não

164. A Secretaria não informou taiubérn se a capacidade inclui a

nümero de celas e de autorizacoes. Feitas as devidas correcöes,

obteve-se a quadra a seguir, cam as mesmos itens constantes no

quadra apresentada a fls. 7 do relatório: a nümero de vagas, de

celas danificadas e a populacão total dos estabelecimentos penais.
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IV - SISTEM1 PENITENCIARIO

NtJIVIERO DE CELAS EXISTENTES NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS

SUBORDIN.ADOS A SECRETARIA DA JUSTIA

ABRIL 97

N° de Celas

Instituição	 ocupa- vazias danifi-
padas	 cadas	 Total de

Celas

1. Pen. José Maria Al-
kmin - Ribeiräo das
Neves
2. Pen. Nelson Hungria
- Contagem
3. Pen. José Abranches
Goncalves - Ribeirão
das Neves
4. Pen. Industrial Es-
tevão Pinto - Bela Ho-
rizonte
5. Pen. José E. Cava-
lien - Juiz de Fora
6.Pen. TeOfilo Otôni
7. Pen. Agostinho de
Oliveira Jilnior - Unai
8. Pen. Dênio M. de
Carvalho -Ipaba
9. Hospital Ps.e Jud.
Jorge Vaz- Barbacena
10.Hospital de Toxicô-
manos Pe. Wilson Vale
da Costa - Juiz de Fora
11. Casa do Albergado
Pres. Joào Pessoa - Be-
lo Horizonte
12. Casa do Albergado
J. A. Azeredo -Juiz de

	

719	 123	 -	 842

	

371	 54	 53
	

478

	

45
	

25
	

70

	

38
	

38

	

179
	

4	 -	 183

	

146
	

54	 62
	

262

	

223
	

273	 -	 496

	

241
	

107	 101
	

449

	

215
	

35	 -	 250

	

I,1
	

8	 50
	

98

	

47
	

1
	

48

Fora	 44	 16	 -	 60
Total	 2308	 700	 266	 3274
FONTE: Secretaria de Estado da Justica, SOP - "Relatório da Situaçao dos

Estabelecimentos Penais subordinados a Secretaria do Estado da Justica". BH.

Abril, 1997.
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V - SISTEMA. PENITENCI.ARIO

VAGAS NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS SUBORDINADOS A

SECRETARIA DA JUSTIA - ABRIL 97

Instituição

	

	 Total de Populaçào Vagas

Celas

1. Pen. José M. Alkmin - Ribeiräo

das Neves	 842	 719	 123

2. Pen. Nelson Hungria - Contagem 	 478	 371	 107

3. Pen. José Abranches Gonçalves -

Ribeiräo das Neves	 70	 45	 25

4. Pen. Industrial Estevão Pinto -

Belo Horizonte	 38	 38	 0

5. Pen. José E. Cavalieri - Juiz de

Fora	 183	 179	 4

6. Pen. Teófilo Otôni	 262	 146	 116

7. Pen. Agostinho de Oliveira Junior

- Unai	 496	 223	 273

8. Pen. Dênio M. de Carvaiho - Ipaba 	 449	 241	 208

9. Hospital Psiquiátrico e Judici-

ário Jorge Vaz - Barbacena	 250	 215	 35

10. Hospital de Toxicômanos Pe. Wil-

son Vale da Costa - Juiz de Fora 	 98	 40	 58

11. Casa do Albergado Pres. João

Pessoa - Bela Horizonte	 48	 47	 1

12. Casa do Albergado J. A. Azeredo

- Juiz de Fora	 60	 44	 16

Total	 3.274	 2.308	 966

FONTF. Secretaria de Estado da Justica. "Relatório da Situacâo dos

Estabelecirnentos Penais subordinados a Secretaria do Estado da Justiça". BH.

Abril, 1997.

Como a quadro mostra, o nümero total de celas desocupadas

no sistema, em abril de 1997, chegava a 966, ai incluidas as

danificadas. Sem essas, a nümero chega a 700 celas. As unidades
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penitenciárias da Secretaria da Justica dispunham, em abril de

1997, de 700 vagas, mas foram encaminhadas apenas 164 autorizacoes

de internacAo. Nenhuma instituicão apresentou excesso de

prisioneiros, e algumas constatavam urn nümero injustificado de

vagas, como a de Unai, corn 213 celas prontas mas desocupadas, e a

de Ipaba, corn 208 celas.

No que se refere as ampliacoes, tanibérn ha discrepância

entre os dados apresentados no relatório. Dessa forma, o cálculo do

nümero de vagas nao poderá ser precisado. Se considerarmos, no

entanto, apenas a populacao efetiva em abril de 1997, excluidas as

autorizaçOes, e somarmos a capacidade dos estabelecimentos o nilmero

de celas danificadas e daquelas já em fase final de construcào,

conforme apresentado em quadro constante neste relatório, a nümero

de vagas disponIveis no sistema, para usa a médio prazo, chegaria a

quase 2.000, como discriminado a seguir.

VI - SISTEMA. PENITENC±ARIO

CALCULO DO N o DE VAGP.S NAS tJNID.ADES CARCERARIAS A SEREM

DISPONIBILIZADAS PELA SECRETARIA DA iJuSTIçA - MG - 1997

Situaçào	 N° de Vagas

1. Celas desocupadas em 4/97 	 700

2. Celas reservadas para autori-

zaçOes em 4/97	 164

3. Celas danificadas em 4/97	 266

4. Celas em final de construcao

1. Governador Valadares	 480

2. Pen. Nelson Hungria 	 330

Sub-Total	 810

Total	 1.940

£ SJi'l -L Li	 .I Li Li	 *J S.IL	 flC SO. L Li i-i- i-I	 I

FONTE: Secretaria de Estado da Justica, "Relatório".

Ora,	 corn base nesses calculos, percebe-se que a

Secretaria da Justica nào está utilizando cerca de 45% de sua
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capacidade real, pois hoje abriga apenas 2.308 detentos em seus

estabelecimentos. Somando-se essas 1.940 vagas, sua capacidade

total chegaria a 4.248 detentos.

Portanto, se providências forern tomadas, a Secretaria da

Justica disporà dessas vagas ainda este ano. No entanto, nenhuma

autoridade conseguiu explicar, perante a CPI, a demora na

utilizacäo de tantas vagas ou apresentou uma solucão para o

problema, a curto ou medic prazo.

A prOpria CPI constatou a existência dessas vagas em suas

visitas, quando verificou também o flagrante contraste entre a

situacäo nas penitenciárias e o quadro apresentado pelas

carceragens da Secretaria da Seguranca Püblica, onde homens se

amontoam em cubiculos escuros e sem ventilaçäo. No 10 Distrito

Policial do Palmital, em Santa Luzia, por exemplo, segundo o

Delegado, a capacidade das celas é de 24 presos. LA estavam, em 15

de abril, 49 detentos. A delegacia de Betim, com capacidade para 70

presos, recebia 116; a cadeia piblica de Governador Valadares, com

capacidade para 48 presos, estava com 196; a Presidio Santa

Terezinha estava com 256 presos, quando sua capacidade não passa de

100. Nas demais delegacias visitadas, havia superlotacào, excecão

feita para a DEOESP, onde havia vagas.

Note-se que a avaliacäo da capacidade feita pelos

delegados é bastante subjetiva, nào se adequando as regras

estabelecidas pela ONU para a tratamento de presos. Os valores sac

relativos e não se pode ter certeza de que essas celas tenham de

fato condicoes de receber a nümero de detentos citado. Observa-se,

ainda, que a maioria desses presos são condenados corn direito a

condicoes especiais de tratamento. Os Indices de ocupacão, como

mostra a quadro, são impressionantes, chegando-se aos extremos da

Delegacia de Repreensão ao Furto e Roubo de Veiculos, localizada no

centro da Capital do Estado, corn uma taxa de superlotacão de 380%.

Cabe lembrar que, embora esses dados não sejam

conclusivos, essas delegacias cornpöern uma amostra significativa da

situacão das carceragens no Estado.
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A falta de vagas nas de1egacias e a ociosidade de espaco

nas penitenciárias levou o Juiz de Direitc de Ipatinga a determinar

a transferência de presos para a penitenciária de Ipaba, dada a

inoperância da sop . o Diretor daquela penitenciária admitiu os

presos, mas, posteriormente, foi afastado do cargo.

Urna das explicaçOes para esse déscompasso entre vagas de

urn lado e superlotaçao do outro está re1cionada corn o excesso de

exigências da Secretaria da Justica para a ocupacão de vagas. 0

preso tern o prazo rnáximo de 30 dias pàra ocupar a vaga a ele

destinada, mas a Secretaria não 1he garate o transporte adequado

para ser transferido. Assirn, caso ele inao compareca a unidade

penitenciária dentro do prazo definido, pede a sua vaga.

Não são também conhecidos os critérios para a inclusão de

presos na lista de rnatrlcula em estabelebirnentos penais, publicada

periodicarnente pelo superintendente de 0ranizacão Penitenciária da

Secretaria da Justica. A trarnitacao buroçrática é tao rigorosa e

confusa que, rnuitas vezes, as vagas ab€rtas pela Secretaria da

Justica não são preenchidas. Ocorreu recenternente em Contagern, que,

das 120 vagas abertas, apenas 41 foram' ocupadas, pois, de urna

relação de 200 presos, a Secretaria aceitou sornente 41, que

preenchiam as condicöes por ela impostas.

Segundo o Secretário da Justica, quando as vagas são

abertas pode ocorrer o seguinte:

"A Secretaria da Seguranca pütbiica, rnuitas vezes, não

entrega o preso, ou o prOprio Juiz nao auoriza a rernessa do preso

ao nosso sisterna. (...) Pode acontecer de alguns presos não

quererern sair da cadeia (...) e o próprid Juiz ter dificuldade de

nos rerneter o preso, pois, para faz6-16, precisa da escolta da

Policia Militar, e a Policia Militar anda nos faltando nesse ponto"

(fis. 1.854).

No que se refere a transferência de presos, o Secretário

defendeu-se da acusacão feita pelo Superintendente de Organização

Penitenciãria, Ediraldo Brandão, que afirrnou: Se eles não rnandarn os

presos, o problema não é rneu.
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o Superintendente responsabilizava a Secretaria da

Seguranca Püblica por näo enviar os presos quando as vagas eram

abertas. Assim se manifestou o Secretário:

"A Secretaria da Justica so aceita o preso corn a carta de

guia. E a carta de guia vem da justica, da vara criminal

competente. Temos que providenciar as cartas de guia. A Promotoria

näo cuida desse aspecto. Tenho que mandar o IJelegado de PolIcia a

justica para requerer as cartas de guia, para que eu possa mandar o

preso a Secretaria da Justica. Ter vaga é uma coisa" (fis. 2.097)

o burocratismo e as exigências da Secretaria da Justica

foram também criticados pelo Secretário da Seguranca Püblica:

"Quando se abre uma vaga, tenho que buscar o prontuário

desse preso. Tenho que ir a vara de execucäo correspondente. As

vezes, ele é do interior do Estado. Tenho, nos dados da Secretaria,

que é ele preso, condenado pelo crime. Mas näo basta isso. A

Secretaria da Justica näo aceita. Ela quer o exame medico, carta de

guia, além de realizar uma série de providências burocráticas que

nào cabem a Secretaria da Seguranca. Eu não entendo" (fis. 2.088)

Ele afirmou, ainda, que a Secretaria da Justica näo

aceita preso traficante e nem preso da Policia Federal, que cumprem

penas no sistema prisional da Secretaria da Seguranca Püblica.

Por outro lado, quando tainbém questionado sobre a

existência de 60 vagas na Casa de Detencäo Antonio Dutra Ladeira,

que dariam, pelo menos, para desativar a terrivel situacäo vivida

pelos presos da Delegacia de Furtos de VeIculos, o Secretârio nào

aceitou a informacao apresentada na planilha encaminhada a CPI pelo

Diretor daquele estabelecimento, quando da visita realizada em

10/6/97. A Comissào observou, nessa ocasiäo, a existéncia de celas

desocupadas, sem objetos de uso pessoal nem colchöes. Estavam em

perfeitas condicOes de uso; näo necessitavam de reparos.

Embora reconhecendo que nào esteve no local para

verificar, o Secretârio da Seguranca Püblica desqualificou o mapa

apresentado e insistiu na versào de que essas vagas seriam
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utilizadas, nos fins de semana e nos feriados, pelos presos que

hoje estão no chamado Anexo III.

Chocou também a OPT a denilncia, näo negada pelo

Secretário TarcIsio Henriques, de que a penitenciária de Governador

Valadares nào foi inaugurada apenas porque faltam duas obras: a

residência do Diretor e o canil para Os cachorros da Policia

Militar. Assim, ele afirmou a CPT:

"- Pois é, ela está praticamente prontaH (fis. 1.823)
!L Agora, a penitenciária de Governador Valadares está

ficando pronta, já compramos a oficira de trabaiho, estamos

comprando os rnóveis da adrninistracäo (..J" (fls. 1.801).

Cabe observar que, embora ainda nao esteja funcionando,

essa penitenciâria tern Diretor nomeado, que recebe dos cofres

püblicos (fls. 1.877) . Ele estaria trabaihando em outra

penitenciária, conforme afirmou o Secretário.

Em seu depoimento a OPT, o Secretário também näo se

mostrou sensIvel a necessidade de se agilizarem as transferências

para penitenciârias. Diante da informação de que no Presidio Santa

Terezinha, em Juiz de Fora, ha presos solicitando transferência

para Unai, o Secretário deu uma resposta evasiva: "tirar presos

daqui para levá-los para Unai é urn caso que temos que pensar duas

vezes" (fis. 1.847)

Como foi dito, a Secretaria da Justica, por algum motivo

extralegal, resolveu entender que a ela compete apenas a guarda de

presos corn condenacäo transitada em julgado, sendo que o art. 170

da Lei de Execucào Penal näo define essa particularidade. Essa

interpretacão e um dos principais fatores que levarn ao caos vivido

pelo sistema penitenciário. A OPT entende que o Estado deve

organizar a distribuicao das vagas em ambos os sistemas, segundo

critérios justos, e desburocratizar o processo de ocupacào das

penitenciárias.
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2.5 - 0 Tratamento Carcerário

A Lei n° 7.210, de 1984, estabelece que é dever do Estado

a assistência ao preso e ao internado, devendo essa ser material,

incluindo as areas de saüde, juridica, educacional, social e

religiosa. 0 ensino de 10 grau é obrigatório, devendo estar

integrado ao sistema escolar estadual.

Ao definir que o objetivo da execucäo penal é a

reeducacão do sentenciado e a sua reintegracao na sociedade, a Lei

de Execucäo Penal regulamenta a individual izacäo do tratarnento, a

observacäo psicossocial e a classificacäo do sentenciado.

Estabelece corno elernentos para o tratamento penitenciário a

instrucão, o trabalho, a assistência religiosa, a disciplina, a

cultura, a recreacao, o esporte, o contato corn o mundo exterior e

as relacöes corn a famIlia.

A lei prevé que todos esses estabelecirnentos

penitenciários devern estar equipados para o tratamento carcerário

corn dependências para assistência rnédica, gabinete odontológico,

ensino, visita de farniliares, biblioteca, quadras esportivas, entre

outros itens necessârios ao funcionarnento da instituicäo.

Efetuada a admissäo do sentenciado nesses

estabelecirnentos, proceder-se-á a separacäo segundo sexo, idade,

antecedentes, estado fisico e mental e necessidade de tratarnento

reeducativo ou psiquiátrico. 0 art. 118 estabelece que aos

sentenciados serAo destinadas celas individuais, sern especificar o

tipo de estabelecirnento. No entanto, o parâgrafo ünico desse rnesrno

artigo desobriga o Estado do curnprimento desse enunciado ao

perrnitir, em caso de necessidade, a colocacao de rnais de urn

sentenciado na cela.

Apesar de todas essas definicOes legais, o Estado não

possui uma polItica de tratarnento carcerário em suas penitenciarias

e delegacias, conforrne apurou a CPI. Tudo depende do esforco ou da

formacão do Diretor do estabelecirnento. Assirn, ha penitenciârias,

como a de Linhares, em Juiz de Fora, que experimentarn urn tratamento

humanizado e que investern na preparacao para o trabalho do detento.
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Mas, em outros estabelecimentos, como a Penitenciária Nelson

Hungria, em Contagem, o tratamento e quase que unicamente

repressivo: as presos ficam enjaulados c tempo todo, nao recebem

educacao nem formacão profissional e o trabalho da grande maioria

se limita a costura de bolas dentro das pr6prias celas. Em Ipaba e

UnaI, foram encontradas situacoes semeihantes, corn a agravante de

que nesses estabelecimentos as equipamentos destinados ao trabaiho

existem, mas näo são utilizados.

Nesses estabelecimentos, de urn rnodo geral, os presos

convivem amontoados em celas extrernarnente precárias, imundas, sem

iluminacao, algumas sem ventilacao nenhuma. Em muitas, näo ha

condicöes para que as presos tornem banho de sal ou recebam visitas.

Näa recebem tratamento medico, dentário ou psicológico. Ha uma

queixa generalizada de que as hospitais ou postos de saüde locais

nao recebem as presos adoentados e de que, quase sempre, falta

viatura e guarda para transportá-los. Constatou-se em quase todos

as estabelecimentos penais a existência de presos tuberculosos e

aidéticos, convivendo corn outros presos, sem qualquer tratamento

medico.

Nas delegacias visitadas, a qüadro encontrado era tao

desesperador que a CPI chegou a solicitär, corno já foi dito, a

interdicao da carceragem de pelo menos duas delegacias: a do

Palmital, em Santa Luzia, que apresentava um quadro de superlotacao

e sujeira insuportável a qualquer ser humano, e a de Furtos de

VeIculos, em Belo Horizonte.

E digno de nota que, mesmo diante dessa situacao caôtica,
alguns delegados buscam minorar a drama dos detentos. Em Juiz de

Fora, a Delegada do Presidio Santa Terezinha canseguiu trabaiho

para alguns presos mediante convênio corn fábricas locais.

Par outro lado, ha indicios de que existem presos

recebendo tratamento diferenciado em alguns estabelecimentos. A

direção da Casa de Detençao Antonio Dutra Ladeira apresentou a esta

Comissão uma relacao de 18 detentos condenados pelo art. 12 da

Lei n° 6.368, de 21/10/76, que estariarn trabaihando fora da unidade
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prisional, em flagrante desrespeito ao disposto na legislacão,

conforme mostra o depoirnento colhido:

11 0 Deputado Ivair Nogueira - Nessa relacão nominal de

internos que prestarn servicos no setor de rnanutencäo e JARI da

Superintendência Administrativa da Secretaria da Seguranca Püblica

de Minas Gerais, ternos vários nomes - precisarnente oito - de presos

condenados no art. 12 do Código Penal ("sic"), que deveriarn estar

em regime fechado, mas não estão. Por quê?

0 Secretário Santos Moreira da Silva - Vamos esclarecer,

(...) Ocorreu o seguinte: del ordens rigorosas para que, no Anexo

III não fossem colocados presos condenados por tráfico. Alguns já

trabalhavarn lá, que não são de Belo Horizonte, corno dois

estofadores de TJberlândia, por exemplo, rapazes que não são

necessariamente traficantes, mas pessoas que compraram e venderarn

para...

0 Deputado Durval Angelo - Mas o Poder Judiciário, ao

condenã-los, concluiu que são traficantes.

0 Secretário Santos Moreira da Silva - Tudo bern. Esses

presos trabaiham ìá e são recoihidos, dal as vagas...

0 Deputado Ivair Nogueira - ... Mas digo o . seguinte: o

senhor disse que esse pessoal do crime hediondo pode trabalhar

fora.

0 Secretário Santos Moreira da Silva - Näo, não. Crime

hediondo, não.

0 Deputado Ivair Nogueira - Então deveriarn estar lá

dentro da Dutra Ladeira, Secretário.

0 Secretário Santos Moreira da Silva - Onde está a crime

hediondo?

o Deputado Ivair Nogueira - No art. 12; não é de crime

hediondo não?

0 Secretário Santos Moreira - Deixe-me completar a rneu

pensarnento: um é estofador, a outro é serralheiro. Então, ate

treinar a outro faz falta, e não são hornens de periculosidade; não
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vao voltar a reincidir. A Comissão fala muito em direitos humanos.

E uma questão de direitos humanos. São pessoas de bern. (...)

Então voces vao nos recriminar par praticar um ato de

desurnanidade? So porque é a art. 12. Se ee fosse urn traficante. .

(f Is. 2.093 a 2.098).

A Lei Federal n o 7.210, de 1984, determina a

obrigatoriedade do trabaiha para a condnado a pena privativa de

liberdade. Não estando sujeito aa regime da Cansalidaçaa das Leis

do Trabalho, este será, no entanto, remunerado, nao podendo a

remuneracäo ser inferior a 3/4 do salário minima.

Além das obrigacOes financeiras impostas ao condenado,

instituidas pela Lei n o 7.210, de 1984, a Lei de Execucão Penal

estadual faz ainda alguns acréscimos, coma a exigência de ajudar a

cônjuge ou a companheiro na manutençao e na educacao dos filhos e a

cumprirnento das prestaçoes familiares devidas a vitima. Portanto,

segundo esses ordenamentos legais, é da responsabilidade do preso a

pagamento de indenizacoes a vitima, e •ao Estada, das despesas

realizadas corn a sua manutenção, além de pensãa alirnenticia, entre

autras. No entanto, devido aos baixos salârios que recebem e

considerando-se que a grande massa da papulacao prisional do Pais é

campasta par miseráveis, esses ordënamentas tornam-se, na

realidade, peca de ficcão. A oferta de trabalho, alérn de tudo, é

baixissima, e poucos detentas canseguem de fato trabalhar, coma

comprova estatistica do Ministéria Pübl±co, constante nos autos

desta Comissäo (fl.368), mostrando que, entre as 1.130 presos da

Camarca de Bela Horizonte, apenas 105, au 16%, trabaiham. Segundo

ainda dados apresentadas pela Superintendência de Organizacão

Penitenciária, a ünica penitenciária que oferece trabalho para

todos é a Estêvão Pinto.

Quanta ao pouco trabalho existente, a Superintendente de

Organizacao Penitenciária, Ediraldo Brandão, admitiu: T'Ninguérn dá

emprego para presos, par precanceita. 0 trabalho dentro da prisäa

naa e pedagógico. 0 que a lei determina e urn trabaiho que passa
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levar o preso de volta a sua vida em cornunidade corn mentalidade

nova".

A CPI constatou, em Ipaba e Unai, a existência de

equiparnentos para a forrnacäo profissional dos presos, que,

infelizmente, näo estäo sendo utilizados. Em Una!, ha oficinas

montadas, que nao funcionarn por falta de professores, e em Ipaba ha

urna completa oficina de marcenaria, que nunca foi usada devido a

problemas de aterramento, diferenca de voltagem elétrica, além da

falta de instrutores.

A Federacão da Indüstria do Estado de Minas Gerais já se

colocou a disposicao para auxiliar na contratacäo de professores e

para contactar empresas que queirarn aproveitar a mäo-de-obra dos

presos. No Paraná, ha experiências bern sucedidas de duas

penitenciárias que funcionam corno indüstrias particulares. Apesar

de conhecer o modelo, o Secretário da Justica näo disse por que ele

nao é usado em Minas.

2.5.1 - Visitas

A lei estabelece o direito as visitas, que podem ser

vigiadas, mas garante o sigilo quando do colóquio do sentenciado

corn o advogado, o Juiz, o representante do Ministério Püblico e corn

outros funcionários administrativos. A revista de visitantes,

necessária a seguranca interna dos estabelecimentos carcerários do

Estado, e regulada, ainda, pela Lei Estadual n° 12.492, de 16/4/97.

A Lei n° 10.630, de 16/1/92, que dispöe sobre a prestacào

de assistência religiosa, nas entidades civis e militares de

internacäo coletiva, assegura a presenca de ministros religiosos

nos estabelecimentos penais do Estado.

No entanto, a grande rnaioria das cadeias nâo tern

instalacoes para que o preso receba suas visitas. Na Delegacia de

Furtos e Roubos, por exemplo, os presos näo recebiam nenhurna

visita, e esta foi urna das maiores reivindicaçöes que apresentararn

a cpi.
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Nas penitenciárias, o major problema se relaciona corn a

forma como as revistas são realizadas. Em desrespeito a legislacao

vigente, as familias dos presos e representantes de grupos

religiosos passam por situacöes vexatórias e ate mesmo atentatórias

A sua dignidade. Essas denüncias foram trazidas a CPI por membros

da Pastoral Carcerária, que se sentiram toihidos em visita que

fizeram a Penitenciária de Contagem.

A propôsito desta questão, a CPI solicita ao Governador

do Estado que determine o cumprimento mis rigoroso da legislacao

aplicável. Pede-se, ainda, que os establecimentos mantenham

cadastros dos representantes das igrejas que fazern visitas

periódicas, a firn de evitar o constante constrangimento por que

passam.

2.5.2 - 0 Tratamento Huinanizado

Durante seu trabalho, esta Comissão teve a oportunidade

de debater a questao da hurnanizacão das prisöes corn diversas

autoridades, seriamente envolvidas corn a recuperacào dos

condenados.

Na visita ao Centro de Reiitegracão "Dr. Franz de

Castro", de Itaüna, a Comissão pôde observar o tratamento prisional

adotado pela Associacão de Protecão e Assistência aos Condenados -

APAC. Essa associação, criada a partir da Pastoral Carcerária,

assumiu a administracão do estabelecimento em 1991, como órgão

auxiliar na execuçäo da pena. Tendo sidÔ uma experiência pioneira

desenvolvida em São José dos Campos, São Paulo, a APAC está hoje em

Minas Gerais administrando as prisöes de Patrocinio e Araxâ, além

da de Itaiina. A APAC oferece assistência penitenciária aos presos,

e toda a unidade é administrada pelos próprios recuperandos, por

meio de urn conseiho.

A CPI pôde constatar, nessa visita, os beneficios que a

parceria Magistratura, Ministério Püblico e comunidade traz para os

condenados: o resultado é que, segundo as informacoes obtidas, em 2
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anos, o Indice de reincidência foi de apenas 3% nos detentos de

regime aberto, contra 85% nas demais unidades do Estado.

Sem düvida, a iniciativa näo so merece aplauso, mas

incentivo, e a Comissão solicita aos poderes püblicos seja estudada

a possibilidade de adocào desse modelo prisional em outras unidades

do Estado.

Quanto ao trabaiho desenvolvido pelos grupos religiosos

junto aos encarcerados, cabe uma palavra de reconhecimento pelos

que contribuem para a assistência e a recuperacäo dos presos. Esses

agentes, meinbros da comunidade, procuram suprir, de alguma maneira,

as enormes deficiências da assistência estatal. Na maioria das

vezes, e apenas na militância, na presenca da Pastoral Carcerária e

do Ministério Evangélico, que o detento e sua famIlia encontram

apoio e orientacäo, näo só espiritual como também jurldica.

Nas palavras do Arcebispo Metropolitano de Belo

Horizonte: "A Pastoral Carcerâria é a ünica que dá grandes

resultados. 0 problema mais grave dos presos é o acompanhamento do

processo, depois a familia, sem tranqUilidade e sem visitas. Em

seguida, a ociosidade dentro das cadeias. A sociedade rejeita o

preso depois que ele curnpriu a pena e o condena para sempre.

Dependendo da confianca da direcão a Pastoral pode fazer um born

trabaiho nas penitenciárias, a não ser em momentos de crise.

Existem dois métodos de trabalho: a APAC e a Pastoral. Nâo

precisamos construir mais cadeias".

0 que se depreende dessas constatacOes é a falta de

qualquer orientacão quanto ao tratamento carcerário por parte de

ainbas as Secretarias envolvidas no sistema. Ora, a prática de

apenas "trancar" o preso, corno já foi dito na primeira parte deste

relatOrio, nao sO dá poucos resultados, como transforma a cadeia

nurna mera escola de criminosos, financiada com recursos püblicos.

Fazendo nossas as palavras do Promotor da Vara de Execucào Penal,

Gilvan Alves Franco, frente a esta Comissão: "Se o preso não

retornar meihor, a sociedade pagará duas vezes... 0 sistema não

cumpre o papel de reeducar e reintegrar os presos, dai a
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reincidência. A prisão é escola de marginais. Não é caro colocar urn

homern (preso) para trabaihar. Caro é manter a atual estrutura e

deixar as pessoas ociosas".

2.6 - Obras

Ate 1994, as penitenciárias do Estado estavarn localizadas

ern areas densamente povoadas, como a Região Metropolitana de Belo

Horizonte e Juiz de Fora, corn excecão para a penitenciária de

Teófilo Otôni, localizada distante da sede. A partir dessa época,

teve inicio o processo de regionalizacão e isolarnento das unidades

carcerãrias. No ano de 1994, foi inaugurada a penitenciária de

Unai, municipio localizado a 586km da Capital, corn cerca de 70 mil

habitantes e corn urna populacao prisional, em marco de 1997, de

apenas 48 presos ern regime fechado. A penitenciâria de Governador

Valadares dista também cerca de 50 km da sede do rnunicipio, por urna

estrada de terra ern péssimas condicöes.

Os critérios utilizados para a construcão da

penitenciária de Unai ate hoje são questiionados. Segundo o próprio

Secretário da Justiça, "aquilo é urn desterrott, pelas dificuldades

de acesso e pelo fato de que a região 'Noroeste é urna das menos

povoadas do Estado. As unidades de Ipaba, de Teófilo Otôni e de

Governador Valadares tainbérn são criticadas pela dificuldade do

acesso e pela grande distância dos centros locais.

Corn recursos federais serão construidas penitenciárias

nas cidades de Francisco S e JoaIma. A justificativa para a

localização dessas duas construçöes nada tern a ver corn o problerna

penitenciârio, mas sirn com a "ajuda a econornia do vale do

Jequitinhonha", conforrne afirrnou o Secretário da Justica.

Constata-se, dessa maneira, que i a construcao de unidades

carcerarias no Estado nao vern seguindo critérios técnicos, conforme

adrnitiu a Sra. Vânia Maria Souza Pinto da Cunha, Superintendente de

Finanças da Secretaria da Fazenda, ao afirmar, perante a Cornissão:

"Os gastos do Fundo Penitenciário nao analisarn prioridades. 0 que

propôern tern que agilizar projetos de seu interesse. A prioridade,
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no inicio, era para a construcão de hospital infecto-contagioso na

Nelson Hungria. As prioridades definidas são acatadas e nao

questionadas."

Do ponto de vista técnico, é importante, na construcão

dessas unidades penais, que sejarn consideradas distância,

localizacão e nümero da populacão prisional, a fim de se garantir a

acesso da farnilia e da cornunidade e de tornar possIvel a trabaiho

prisional para as que se encontram em regime semi-aberto.

A Lei de Exeducão Penal estadual já considera alguns

desses critérios, coma determina a seu art. 79: "Para a localizacão

do estabelecimento de regime fechado, levar-se-ão em conta as

facilidades de acesso e comunicacãa. . ..", mas é ornissa quanto a

necessidade apresentada pela regiãa ou pelo municipio. Dessa forma,

novos "desterros" poderão surgir corn a construcão das

penitenciárias de Joaima e Francisco Sá.

Os problemas corn distâncias são tantos que, segundo o

Superintendente de Organizacão Penitenciária, "as presos do regime

semi-aberto de Ipaba não podem sair por falta de transporte para

trabaihar.".

A falta de critérios de distância levou a aprovacão, pelo

grupo coordenador do Fundo Penitenciário Estadual, de uma relacão

de novas cadeias, em sua rnaioria em rnunicIpios corn baixIssima

populacao prisional, sern prever construcão de nenhuma obra na

Regiao Metropolitana de Belo Horizonte.

Nesses casos, podernos citar os MunicIpios de Cláudio, corn

apenas 12 presas, Carrnópolis, corn 17, e Malacacheta, corn 38, sendo

apenas 6 em regime fechado. Sern desrnerecer as indicacoes, é mister

lernbrar que a Municipia de Belo Horizonte, coma exemplo, passui urna

populacão prisional de 1.130 indivIduos, sendo 467 desses em regime

fechado.

As 87 celas existentes em presidios e cadeias na Capital

tern capacidade para abrigar 405 presas, havendo, portanto, urna

superpopulação carcerária de 725 detentos, conforrne consta no

relatório apresentado pelo Ministério Püblica (fis. 367 a 392)
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Considerando os princIpios técnicos e a norma

constitucional da razoabilidade da adninistracao püblica, esse

municjpio, como outros do interior do Est-ado, deveria também ser

atendido, desde que existisse urna escala de prioridades para a

realizaçao das obras. Se é exatarnente nos grandes centros urbanos

que o problerna da criminalidade atinge nIveis criticos, é de se

estranhar a posicäo do Governo em não dar prioridade a esse tipo de

rnunicipio.

Quanto a questao da seguranca, e de se notar também que a

Delegacia de Tóxicos de Belo Horizonte, recenternente inaugurada,

tida corno uma obra moderna, foi palco da 
I 
iu4a de 32 presos.

A cadeia de Barbacena, apesar de sua construcäo recente,

foge totalmente as regras para o trátarnento do preso: celas

escuras, ümidas, sem ventilação, beliches de alvenaria aitIssimos.

A incidência de pneumonia entre os presos é elevada. Para manter urn

pouco de ventilacäo foram furados buracosnas paredes.

Sobre a demora nas obras da pnitenciâria de Governador

Valadares, assirn afirrnou o Secretário da Justica, Tarcisio Humberto

Henriques: "Pois é, ela está praticamente pronta. Eu näo sei quanto

tempo dernorou, pois já a peguei em construçâo. Agora justifico a

demora. Ela foi feita corn recursos federaks ... " (fis. 1.803)

E quando questionado sobre a nao-utilizacao do Fundo para

resolver o problema do tratamento de egoto da penitenciária de

Unai, que está corn rnais de 200 presos, o Secretârio da Justica

afirrnou que "existern prioridades mais urgentes".

Tornando as penitenciárias "unidades de despesa",

poderiam ser resolvidos problernas de celas danificadas, pequenas

reforrnas, manutencäo de rnãquinas e ate mesrno transporte de presos.

As penitenciãrias deveriarn dispor, ainda, de quantias limitadas de

recursos financeiros para a solucäo de seus problemas imediatos.

Outra rnedida que poderia agilizar a utilizaçào de

recursos é a descentralizacao da emissäo 'de empenhos. Os Diretores

dos estabelecimentos penitenciários passariarn a ser "ordenadores de

despesa", a exernplo do que acontece na Policia Militar, onde os
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batalhöes são executores que recebem cotas financeiras. Essa medida

e legalmente possIvel e depende de ato administrativo do Executivo.

2.7 - Alimentagào dos Presos

Em algumas penitenciárias, a cozinha é terceirizada, corn

o custo rnédio diário de aproxirnadarnente R$2,89, conforme cálculo

obtido sobre valores apresentados na pág. 40 do relatório da

Superintendéncia de Organizacão Penitenciâria.

Quando essa instituicão foi questionada sobre a não-

utilizacao dos presos corno mäo-de-obra, foi dito que as rebeliöes

as vezes corneçam na própria cozinha e que urn preso portando urna

faca pode dar inicio a uma grande revolta.

No entanto, quando da visita a Penitenciária José Maria

Alkrnin, os Deputados foram informados de que lá nunca ocorreu

rebeliAo que tivesse começado na cozinha.

Assirn, as próprias empresas terceirizadas que fornecern a

comida contratam os presos da penitenciâria por elas atendidas.

Segundo o Secretário Tarcisio Henriques, "a terceirização

foi uma onda" (fis. 1.839) e, hoje, a terceirizacão deve ser feita

em algurnas unidades; em outras, a alimentacäo deve ser feita pelos

próprios presos.

A CPI entende que, se as empresas confiam nos presos, não

ha motivo para que a Secretaria nao possa dar-ihes essa

oportunidade de trabaiho, tao dificil de obter. Além disso, sugere

ao Tribunal de Contas do Estado urna auditoria das licitacôes e dos

contratos realizados corn as empresas fornecedoras de alirnentos as

penitenciãrias e as delegacias de policia.

2.8 - Transporte

Outra questão se refere ao transporte de presos

provisórios ou condenados. Como a legislacào é ornissa nesse

sentido, nenhuma instituicão püblica assume essa responsabilidade,

nern as secretarias da area, nern a Policia Militar. Esta, porém, é

sempre requisitada pelas penitenciãrias. Muitas vezes, urn preso não
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obtém vaga no sistema da Secretaria da Justica por falta de

transporte. Nesse sentido, a Cornisäo sugere a irnediata

regulamentacao do transporte prisional, passando a PolIcia Militar

do Estado, por ser a instituicao que no momento apresenta rnelhores

condicOes para prestar esse tipo de servico, a responsabilidade por

ele.

2.9 - Recursos Huinanos do Sistema Carcerário

o pessoal penitenciário, segunio a Lei de Execução Penal,

terá estatuto prOprio e será escolhido tendendo-se a critério de

vocacão, preparacäo profissional e antecedentes pessoais. Esses

profissionais estào sujeitos a testes para avaliaçao de capacidade

intelectual, profissional e de aptidào flsica. 0 pessoal da

vigilância deverá freqUentar cursos especificos; o medico deve

visitar o estabelecimento diariamente, e, salvo exceçöes, no

estabelecimento para mulheres somente se permitirá trabaiho de

pessoal do sexo feminino, entre outras deerminacoes.

o tratado "Regras MInimas i para o Tratamento dos

Reclusos", da ONU, do qual o Brasil é signatário, prescreve que "a

funcão penitenciária constitui servico social de grande

importância" e fala sobre "a transformaçäo que acarreta para o

pessoal penitenciário o novo conceito de sua missào, que os

transformou de simples guardas em membros de urn importante serviço

social que exige competência, forrnacào apropriada e harmoniosa

cooperaçäo entre todos os seus meinbros".

No entanto, essa nAo tern sido a politica adotada em nosso

Estado. No que se refere a situacäo gral do pessoal, tanto na

forma de contrataçào e no atendirnento abs presos como na formacäo

dos guardas, o sistema apresenta grandes falhas.

Entretanto, nas penitenciárias, os guardas fazern urn curso

de apenas uma semana. Ora, a complexidade da atividade exige

forrnaçao mais cuidadosa, o que certamente poderia evitar o grande

nümero de reclamaçOes recebidas pela CPI relacionadas a maus-

tratos, torturas, perseguicöes,, fugas e rebeliOes.

- 66 -



Além disso, a prática de Se nomearem policiais militares

para o trabalho em penitenciârias afronta as normas da ONU para o

tratamento dos presos, aceitas pelo Brasil.

0 docurnento "Regras Mlnimas Para o Tratamento de

Reclusos" daquele organismo internacional proibe:

"VII - organizacäo nao militar do pessoal.

3) o pessoal será especialmente selecionado, nao se

devendo formá-lo corn membros procedentes das forcas armadas, da

policia ou de outros servicos püblicos".

Esse ordenamento impede que qualquer estabelecimento

prisional seja mantido pela policia ou por qualquer outro órgão de

seguranca.

A CPI do sistema penitenciário realizada pelo Congresso

Nacional em 1976 tarnbém se manifestou sobre o assunto: "E

impossivel deixar a execucão da pena a cargo da Policia Civil ou

Militar, posto que, além da evidente diversidade das funcöes,

remanesce entre carcereiro e preso o antagonismo decorrente do

empenho policial em descobrir a autoria do crime e, por forca desse

empenho, cometer, as vezes, o abuso do poder na averiguacão do fato

punivel".

Segundo docurnento apresentado pela Secretaria da Justica,

é necessário haver "uma proporcào de três presos para cada guarda

em regime de oito horas semanais ou plantôes de trabaiho que

correspondam a essa carga mensal de trabalho". Em alguns

estabelecimentos, pelas caracteristicas que apresentam, essa

proporcão é mais elevada. Esses 5ã0 Os casos das Penitenciárias

José Maria Alkmin, devido a extensäo da area a ser coberta pela

vigilância, e Nelson Hungria, devido ao seu caráter de seguranca

maxima.

Corn o Decreto n° 29.302, de 21/3/89, o regime de trabalho

dos servidores püblicos passou a ser de seis horas diárias, o que

representou, segundo a Secretaria da Justica, uma defasagem no
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setor de vigilância e a necessidade de aumento do quadro de

pessoal.

A proporcäo entre guardas 6 presos defendida pela

Secretaria da Justica corresponde a situacao de oito

estabelecirnentos penais. Em apenas quatr haveria falta de guardas.

No entanto, afirma-se a necessidade de contratacao de 342 novos

guardas para oito estabelecimentos, emboa alguns apresentem nümero

excessivo desses profissionais, como a Penitenciâria Estêvão Pinto,

corn 38 detentos e 55 guardas.

Cabe lembrar, ainda, que a guarda externa nas

penitenciárias é realizada pela Pollcià Militar. Assirn, se aos

contingentes apresentados pela Secretaria da Justica fossem somados

os da PolIcia Militar, a proporco entre presos e guardas

aumentaria significativamente.

E importante verificar, segundo denüncias apresentadas

pelo representante das Associaçoes dos Guardas Penitenciários, na

audiência realizada no dia 5/6/97, que, devido a falta de

concursos, esses profissionais estäo sendo contratados pelo prazo

de seis meses, e recebem treinamento minimo, de apenas uma semana.

o salârio-base de R$119,61 é tao baixo que a atividade se tornou urn

"bico".

A CPI constatou também problemas quanto a proporcäo ideal

de guardas por nümero de presos, conformernostra o quadro abaixo.
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VII - SISTEMP. PENITENCIARIO

RE LAcA0 PRE SO! GUARDA - 1997

Estabelecimento	 Nümero	 de Guardas	 Relaçào

Penal	 Presos	 Preso/Guarda

Penitenciária Nelson Hungria

(Contagem)	 371	 277	 1,3

Penitenciária J. M. Alkmin

(Neves)	 719	 278	 2,5

Penitenciãria J. A. Goncal-

yes (Neves)	 45	 38	 1,1

Penitenciária E. Pinto (Belo

Horizonte)	 38	 55	 0,6

Penitenciária T. Otôni (Te6-

filo Otoni)	 146	 54	 2,7

Penitenciária J. E.Cavalieri	 179	 56	 3,1

Penitenciária D. M. Carvaiho	 241	 84	 2,8

Penitenciária A. Oliveira

Jr. (UnaI)	 223	 97	 2,2

Casa Alb. Pr. J. Pessoa 	 47	 14	 3,3

Casa Alb. J. A. Rogedo	 44	 9	 4,8

Toxicômanos	 40	 30	 1,3

Jorge Vaz	 216	 63	 3,4

TOTAL	 2.309	 1.055	 2,1

FONTE: SEJ, SOP. Relatório aas Situacöes dos Estabelecimentos Penais

Subordinados a Secretaria da Justiça. Belo Horizonte, Abril, 1997, pág. 9.

0 quadro acima apresenta algumas anomalias. 0 corpo da

guarda da Penitenciária Estêväo Pinto, que abriga 38 muiheres, e

composto por 55 servidores, sem contar a guarda externa, que é

feita pela Policia Militar. Seu nümero, portanto, é superior ao de

presas. Na Penitenciária José M. Abranches Goncalves, corn regime

semi-aberto para jovem-adulto, ha 38 guardas para 45 presos,

proporcão tainbém elevada.
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Segundo o Secretário Tarcjsio Henriques, quando

questionado sobre essa discrepância, a proporcäo deveria ser mesmo

de três guardas para cada preso, porque o guarda nao pode ficar 24

horas fazendo vigilância, por isso, "se houver 240 presos, terã que

haver 720 funcionários' 1 . Essa proporcäo é inviável para o Estado.

No entanto, cabem ainda questionamentos sobre a própria freqtiência

dos servidores aos seus locais de trabalhÔ.

Essa situacao é extrernarnente dnosa ao Estado, já que a

guarda penitenciária deve ser efetuada por servidores habilitados

para a funcao, conforme recomendarn as normas nacionais e

internacionais sobre a matéria. Nesse sentido, urge que a

Secretaria de Justica providencie o treinamento adequado de seus

guardas permanentes e aurnente o seu efetivo, mediante concurso.

Para tanto, a Cornissão sugere que o Fundo Penitenciário Estadual

financie os treinamentos necessários.

Segundo documento da Superintendência de Organizacao

Penitenciária, os estabelecimentos penaiè possuem urn quadro de 44

advogados, o que perfaz urna proporcäo del 52 presos por advogado.

Juntamente corn os demais profissionais de 30 grau, os advogados

possuem carga horária de 14 horas semanáis dentro da unidade e 6

horas sernanais fora.

No entanto, durante as visitas a penitenciária de

Contagem e outras, a Comissäo constatou que os advogados vao a

unidade penal apenas urna vez por semana. Esse franco desrespeito as

normas legais que regulam o servico püblico estadual deve terminar.

Nesse sentido, a Secretaria da Justica cabe reexaminar os baixos

salários que paga a esse pessoal ou propor que normas contratuais

específicas regulem o trabalho dos seus funcionários. 0 próprio

Secretário da Justica afirmou a esta CPI: "Estou ouvindo falar

(...) que os advogados de Neves näo estào indo lá"	 (...)

"Normalmente, esse pessoal de 30 grau rão fica lá, porque ganha

pouco."(fls. 1.815).
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VIII - SISTEMA. PENITENCIARIO

PESSOAL DE 30 GRAU - ABRIL/1997

Especialista	 Total	 Relação Preso/

Especialista

Advogado	 44	 52

Assistente Social	 21	 110

Criminólogo	 4	 577

Dentista	 10	 231

Enfermeiro	 5	 462

Farrnacêutico	 1	 2.309

Medico	 20	 115

Pedagogo	 3	 770

Psicólogo	 35	 66

Terapeuta Ocupacional 	 1	 2.309

* Total de presos = 2.309

FONTE: SEJ, - SOP. Relatôrio

Essa situacão da assistência juridica nas penitenciárias

é problemática, porque nem todos tern Defensores Püblicos. Ha as

denominados "analistas de justica", que säa advogados de outros

órgäos para lá transferidos, coma as advagadas da extinta

MinasCaixa. Partanta, a quadra de pessaal juridica nãa está

regularizada.

Além dos advagadas, funcianários de 30 grau campOem a

equipe necessária a classificacãa, aa diagnóstico e aa tratamenta,

coma preceitua a Lei de Execucäa Penal. Sern essa equipe, coma

recanhece a Secretaria da Justica, a penitenciária se transforma em

mera local de encarceramento, nâa preparanda a detenta para a

canvivia social. Ernbara naa existam nümeras ideais pré-

estabelecidas, a defasagem, coma mastra a quadra anterior, é

lastimasa, principalmente cansideranda-se a carga harária desses

prafissianais, coma já foi dita, e a fata de que urn significativa

nilmera deles está cam cantrata administrativa de seis meses.

Segundo a Secretária da Justica, chega a 700 a nümera de
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contratados que trabalham diretamente nas unidades penais, mas

existem 300 concursados esperando a norneacão.

A Secretaria da Justica reconhece a necessidade de se

aumentar a quadro em urn total de 112 profissionais para a trabalho

nas penitenciárias.

Algumas categorias e unidades apresentam uma defasagem,

de fato, alarrnante. 0 Hospital de Toxicôrrianos Padre Wilson Vale da

Costa näo tern nenhum enferrneiro, e a Hospital Psiquiátrico e

Judiciário Jorge Vaz, corn 11 medicos, possui apenas 1 enferrneiro, 1

farmacêutico, 1 dentista, 1 assistente social e 5 psicólogos para a

tratamento de urna populacäo de 215 detentos corn doencas mentais

profundas. 0 Hospital, segundo seus funcionârios, se lirnita a

abrigar as pacientes e dar-lhes a rnedicacäa rnínirna essencial a sua

sobrevivência, inexistindo qualquer outra terapia. Mesmo a

medicaçào minima e irrisória, faltando rnuitas vezes rnedicaçao

esencial. A ala da enferrnaria naa possui aparelhos para o seu

funcianarnento adequado, e as guardas se desdobrarn para assistir as

presos.

0 terapeuta acupacianal, uma funcäa essencial para a

recuperacäo desses grupos, existe apenas na Penitenciária

Industrial Estêväo Pinto. Nern mesmo a Hospital de Toxicômanas conta

corn urn profissional desses no seu quadra.

Pela situacäo de trabaiha dos profissionais, verifica-se

o enorrne descaso do Estado para corn a recuperaçäo da rnassa

carcerária. E de se notar, ainda, que esses profissianais atendern

apenas as presos do sistema da Secetaria da Justica, que

correspondern, corno jã foi dito, a 18,3% do total.

A excecão dos presos do Cornplexo Dutra Ladeira, as cerca

de 10 mil detentos do sisterna da Secretaria da Segurança Püblica

naa são atendidos por esses profissionais nern recebern tratarnento de

qualquer natureza. Quando ocorre algurn tipo de atendimento, corno no

Presidio Santa Terezinha, em Juiz de Fora, issa se dá por

iniciativa dos funcionários locais, dada que essa Secretaria não

dispOe de funcionários de 30 grau para atender as presos.
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2.10 - A Direçào dos Estabelecimentos

o art. 172 estabelece as incumbências da direcäo do

estabelecirnento penitenciário, que, além de cumprir e fazer dumprir

a legislacäo penitenciária, deve promover a participacao da

comunidade na execucão penal e colaborar na implantacào do

Patronato e do Conselho Cornunitário.

o Diretor, corn diploma de Direito, Psicologia, Pedagogia

ou Ciências Sociais, deve residir no próprio estabelecirnento ou em

suas proxirnidades, dedicando tempo integral a sua funcao. E vedado

ao Diretor exercer a advocacia ou outra atividade, exceto a de

professor universitário.

o Secretário da Justica admitiu que näo são cumpridas as

disposicoes da Lei n° 11.404, que determina que o Diretor do

estabelecirnento penal deve rnorar ern seu interior ou em suas

proxirnidades. Verificou-se que os Diretores das penitenciärias de

Contagern e de Unai não morarn nesses estabelecimentos e nern em suas

proxirnidades. 0 próprio Secretário da Justica adrnitiu essas

irregularidades.

A denüncia de que o Diretor da penitenciária de Contagern,

Major Marcelo Alvaro, rnantérn urna residência no interior da

Penitenciária José Maria Alkmirn, em Ribeiräo das Neves, nao foi

definitivamente esclarecida. Segundo o próprio Diretor, sua

residéncia é em Belo Horizonte, mas ele foi contestado pelo

Secretário da Justica que afirrnou o contrário, conforme registra o

diálogo: (a fls. 1.824)

110 Secretário da Justiça, Tarclsio Parreiras Henriques -

Ele (o Diretor) rnora em Contagem. Ele rnora em Neves,

nessa casa.

0 Deputado Durval Angelo - Mas o endereco que ele

informou foi outro.

0 Secretário Tarcisio Humberto Parreiras Henriques - Sim,

mas naquela ocasião ele estava corn a mae rnuito rnal, que
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inclusive veio a falecer, e ele deu a endereço da mae.

Releve esta parte. Vamos voltar a outra.

0 Secretário Tarcisio Humberto Parreiras Henriques -

Espera aI, ele näo mora em Neves, mora em Contagem

Houve também denüncia, näo negada pelo Secretário, de que

a penitenciária de Governador Valadares não foi inaugurada apenas

porque lá ainda näo ha casa para a Diretor e canil para as

cachorros da PolIcia Nilitar. As penitenciárias tern dificuldade de

contratar pessoal para dar treinamento aos presos utilizando as

equipamentos que tern.

A falta de urna polItica de pianos de cargos e salários

pode ser apontada corno a grande problema que impede a funcionamento

adequado das penitenciárias, levando a sua subutilizacao, coma foi

apontado no item anterior. Segundo a Secretário da Justica, a

Gaverno vai encaminhar as projetos que criam a quadra de carreira

dos agentes penitenciários para a Assembléia Legislativa, a que

ainda nàa foi feito. Sem isso, a Estado passa pelo vexame, coma a

ocorrido em UnaI, quando foram nomeados par concurso 100 guardas

penitenciários e 70 não ficaram lá (fis. 1.845 e 1.864)

Quanta a escola penitenciária, criada pelo Decreto n°

35.739/88, ela 56 foi instalada este ao. Mas, segundo a próprio

Secretário da Justica:

"... ela foi criada cam uma deficiência muito grande: nãa

tem professores no seu quadra. Ela só tinha diretoria.

Entäa, temos que cantratar prafessores que queiram dar

aula sem remuneraçäo" (fls. 1.828)

Essa informaçao confirma a estado caótico do sistema

penitenciário do Estado, a falta de umapolItica para a setor e a

primarismo cam que urn problema tAo relevante para a seguranca da

sociedade é tratado pelas adrninistracOes do Estado.

/
/
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2.11 - Assistência JurIdica e a Defensoria Püblica

A Constituicao Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV,

impöe ao Estado o dever de prestar assistência jurldica integral e

gratuita aos que comprovarern insuficiência de recursos.

Para a consecucão desse objetivo, a Carta Magna

reconheceu a Defensoria Püblica como urna instituicão essencial a

funcäo jurisdicional e ihe atribuiu a incumbência de exercer a

orientacao jurIdica, a representacäo judicial e a defesa gratuita

dos necessitados, na forma do art. 5°, LXXIV (art. 134 da

Constituicäo Federal)

Em que pese a relevância conferida pela Carta Magna a

essa instituicão, a assistência juridica gratuita prestada aos

necessitados tern sido bastante deficiente. 0 Estado, passados quase

dez anos da promulgacäo da Carta Federal, ainda nao conseguiu

estruturar urn serviço realmente adequado as suas reais

necessidades, ficando a mencionada garantia constitucional relegada

a urn mero ideal, longe de ser atingido na vida prática.

A Defensoria Püblica deverd ser organizada por lei

complementar estadual especifica, cuja edicão está prevista no art.

130 da Carta mineira. Esse ordenarnento deverá dispor sobre os

cargos de carreira, as prerrogativas, as atribuiçOes e o regime

disciplinar de seus integrantés, observadas as normas gerais da

União a que se refere o parágrafo ünico do art. 134 da Constituicäo

da Repüblica.

Todavia, o referido ordenarnento estadual ainda näo foi

encaminhado a esta Casa pelo Governador do Estado, o que demonstra

urn certo descaso do poder püblico para corn essa importante

instituicäo.

A Defensoria Pilblica atende atualmente em torno de 1.280

pessoas em todo o Estado, detendo 90% das causas criminais e de 70

a 80% das causas de farnilia. Possui quadro de 391 profissionais

distribuldos em 302 cornarcas do interior e na Regiäo Metropolitana

de Belo Horizonte. Está em andarnento urn concurso para preenchimento

de 300 vagas.
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o ideal, no entanto, seria que houvesse urn nürnero de

Defensores Püblicos equivalente ao de Juizes e de representantes do

Ministério Püblico. A rnanutencao de urn Defensor em cada delegacia é

inviável, segundo o representante desse órgäo na CPI, porque o seu

contingente é muito grande. A Delegacia de Muiheres e o Juizado da

Infância e da Juventude possuern Defensores permanentes, como tarnbém

as varas de familia, onde ha urn grande acümulo de causas.

A Lei de Execucao Penal prevê, nos arts. 164 e 165, a

presenca de Defensores Püblicos no estabelecimento penitenciário

corn a finalidade de prornover a defesa dos sentenciados carentes nas

Areas civel, penal e disciplinar.

Atualmente, ha 12 Defensores Püblicos na Penitenciâria

José Maria Alkmin, 2 em Unai e 1 em Contagem. Nas outras

penitenciárias ha contratacao de profissional de direito para fazer

o atendimento em urn quadro próprio.

o Chefe da Defensoria Püblica, em depoimento a esta CPI,

reivindicou a transferência de toda a administracão para esse

órgao, que, segundo ele, deverá fazer o acompanhamento processual

das penitenciárias.

A Defensoria Püblica solicita a aprovacão de uma lei na

Asseiubléia Legislativa obrigando as delegacias a ihe comunicar o

recoihimento de urn preso carente no mesmo dia da ocorrência. S6

assim a Defensoria Püblica poderia socorrê-lo. Essa proposta é de

grande importãncia a firn de se garantir certa eqUidade juridica,

uma vez que, diante da abertura de urn inquérito policial, as

pessoas corn condicöes financeiras para pagar advogado conseguem

muito mais facilmente se aproveitar das oportunidades legais. Essa

grave distorcão explica em parte o fato de que 95% dos encarcerados

no Brasil são pobres e miseráveis.

Por iniciativa do Ministério da Justica, desenvolve-se no

Estado o Projeto Mutirão de Execução Penal, para ajudar a resolver

os problemas penitenciários. São 40 estagiários remunerados,

acompanhados de 1 Coordenador, que vão percorrer as unidades

penais. Na Penitenciãria José Maria Alkmin, ate o dia 21 de maio,
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já tinham sido registrados 342 atendimentos. Neves possui apenas 6

advogados para mais de 700 presos. Se a sistema não for

informatizado, torna-se quase impossivel atender a tantos pedidos.

Segundo o Presidente do Conseiho de Criminologia do

Estado e Coordenador do Projeto Mutiräo, a deficiência juridica nas

penitenciárias pode ser observada no seguinte exemplo:

"Urn preso de Ipatinga foi condenado a 10 anos e 7 meses

de reclusão. Ocorre que esse cidadão apelou da sentenca. Ele foi

preso como traficante. 0 tribunal reformou a decisão, e de 10 anos

e 7 meses sua pena baixou para 10 meses. Ou seja, ha 5 anos e pouco

que ele está preso. Mandamos urn para a cidade de Ipatinga, e a Juiz

providenciou a alvará de soltura".

Urn caso observado ern Juiz de Fora tambérn ilustra a

questao. Urn presidiário que dependia apenas de uma sernana para

curnprir a sua pena total quase foi condenado a ficar mais 6 rneses

na cadeia por falta de urna simples acäo do Defensor. Alias, no

Presidio Santa Terezinha, em Juiz de Fora, corn muitos detentos, näo

ha nenhurn Defensor Püblico. A situacão é calarnitosa.

0 trabaiho do rnutirão é louvâvel. No entanto, a Cornissão

entende que o ideal seria criar urn servico permanente de

estagiários, formandos do curso de Direito, inclusive corn plantöes

em delegacias. Pois é nas delegacias que ocorrem os maiores abusos.

Nelas são encontradas pessoas presas por flagrante, por exemplo, ha

380 dias, enquanto a lei estabelece que esse prazo deveria ser de

pouco mais de 100 dias.

Segundo Celso Magalhaes Pinto, do Conseiho de

Criminologia, a estâgio ajuda muito na adrninistração dos processos

que estäo no Conseiho Penitenciário. A falta de urn documento no

processa, a estagiario mesmo vai ate a penitenciária e a busca.

0 Diretor da Penitenciaria Nelson Hungria informou a CPI

que as Defensores Püblicos daquela unidade ia comparecern apenas uma

vez por semana, a que foi observado no livro de ponto daquele

estabelecimento.
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0 Sr. Bruno Lombardi negou que os Defensores de Neves

trabalhem apenas uma vez por semana. Segundo afirrnou, "eles

trabalham mais de urna vez", porérn näo dta1hou quantas vezes (pág.

1039)

A denüncia, feita por urn Promotor de Juiz de Fora, de que

durante dois meses nenhum Defensor Püblico esteve no Presidio Santa

Terezinha também nao foi forrnalrnente negada neste depoirnento.

Segundo foi afirmado pelo Promotor da Vara de Execuçào

Penal, Gilvan Alves Franco:

"A morosidade da justica acarreta injustica. Ternos que

conhecer os presos pessoalmente. E so curnprir a Lei de Execucäo

Penal. A Defensoria Püblica é ornissa. 0 Ministério Püblico faz

papel, que nâo é dele, de assistência juidica".

A CPI constatou que a falta de assistência juridica

adequada e urn problerna generalizado das penitenciárias e das

delegacias. Os processos se acurnularn, beiefIcios demoram meses para

serern concedidos, e inürneros tumultos surgern, segundo vários

depoentes, em virtude do atraso no atendimento. Ha estudos que

apontam a falta de assistência juridica corno uma das maiores causas

de rebeliOes em presidios.

0 atual quadro de Defensores Püblicos é rnuito pequeno

para a demanda sempre crescente. A própria organizacäo da

Defensoria, distante das delegacias e das penitenciárias, gera

confusOes e ilegalidades na grande rnaioria desses estabele-

cirnentos.

Dessa forma, conclui-se que, apesar dos ordenarnentos

legais, a assistência juridica nao está sendo realizada devido a

dois problernas bäsicos: o pequeno nümero de Defensores Püblicos e a

sua ausência dos estabelecirnentos penais.

Portanto, para se resolver urn dos rnaiores problernas das

prisöes no Estado, talvez urn dos rnais injustos e que rnais causam

ansiedade aos detentos, o Estado deve utilizar adequadamente os

recursos originários das taxas e emolumentos corn a finalidade de

rnanter urn corpo de Defensores que atendam efetivamente nas

- 78 -



penitenciárias e nas delegacias. Algumas das medidas já citadas

devem ser tomadas a mais rápido posslvel. Entre elas, destaca-se a

obrigatoriedade de informar a Defensoria Piblica a prisäo de

pessoas carentes.

E ainda necessário, portanto, que seja concedida, na

prática, suficiente autonomia financeira aos Defensores Püblicos,

para que possam conduzir a polItica assistencial e se aparelhar de

forma conveniente diante da crescente demanda de servicos.

E injusto e inadrnissIvel, em face dos princIpios de

direito de cidadania, que o pobre possa ser mal assistido ou mesmo

nào assistido. A Defensoria Püblica forma, ao lado da magistratura

e do Ministério Püblico, o tripe da aplicacào da justica.

Em face da realidade encontrada pela CPI, em que a major

reclamacão, ao lado da superlotacâo, é a absoluta falta de

assistência juridica, e necessário que se reserve um percentual de

vagas para trabaiho nas penitenciárias e delegacias, dentro de urn

sisterna em que a direcäo da Defensoria possa levar a justica a

todos.

2.12 - Custos

0 Estado, além do Fundo, e de convênios corn o Governo

Federal, contribui corn recursos próprios para meihoria e ampliacào

do sistema penitenciário. Em 1995, as gastos da Secretaria da

Justica com as presos foi de R$14.763.355,25, a que representa urn

custo anual de cada preso de R$6.358,04 e urn custo mensal de

R$529,84, conforrne inforrna a relatório da Superintendência de

Organizacàa Penitenciária (fis. 40)

Minas Gerais apresenta urn dos maiores custos por preso em

penitenciária no Pals. 0 custo médio do detento é de R$364,71. Em

relacao a outras Estados, Minas Gerais gasta menos que Brasilia

(R$1.268,42) e Rio de Janeiro' (R$548,00) . Esse valor é praticarnente

a dobro do custo de urn preso no Rio Grande do Sul (R$290,14), em

Santa Catarina (R$274,07), no Espirito Santo (R$263,00) e no Paraná
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(R$248,00), conforme dados publicados no jamal "Hoje em Dia l' de

24/11/96.

Questionado sobre a que a Secrétaria da Justica tern feito

de positivo para baixar esse custo, a Secretário afirmou:

"Näo acho que devarnos baixar a custo corn a preso. (...) 0

que quero e justamente colocar mais gente trabaihando no sisterna.

Quero aumentar a nürnero de funcionários, pois estamos vivendo urna

fase em que a desemprego está batendo as nossas portas e precisamos

dar emprego" (fis. 1.851)

Ao fazer tal afirrnativa, parece-nos que a Secretário não

está informado sobre a poiltica de pessoal adotada pelo Govemno

Estadual. Alérn do que, tal acäo desvrtuaria qualquer polItica

penitenciária e estouraria a orcarnento do Estado.

E necessário investir na plena utilizacao dos

estabelecimentos penais da Secretaria da Justica. Näo se justifica

que urn hospital judiciário, como a de Juiz de Fora, tenha urn nürnero

de funcionários quase 2 vezes maior do, que a de seus detentos e

tenha nada menos do que 50 celas nao utilizadas.

0 custo das obras é tambérn elevado. A utilizacao da mao-

de-obra dos prôprios presos para a construcão e a reforma nao 56

reduziria significativarnente as precos como beneficiaria a detento.

Assirn, a Secretário da Seguranca Püblica, Santos Moreira

da Silva, descreveu a projeto padräo de cadeias: "No levantarnento

que fizemos agora das licitacoes püblicas, para a construcao de

novas delegacias de policia, no inicio da nossa administracao,

consciente da grave situacào, elaborei urn projeto padrào de cadeia

püblica, corn o preso curnprindo a sua pena no rnunicipio, onde tern

mais amparo da sociedade local. De urn modo geral, a cadeia pilblica

é aceita pelos rnunlcipes. Então elaborei esse projeto que contempla

corn cinco celas as municipios menores e corn 40 celas as rnunicipios

maiores ... " (fls. 2.050)

Sobre as custos dessas celas, assim se expressou a

Secretário: "( ... ) Feito esse parêntese, volto ao rneu raciocinia.

Embora a ONU estabeleca em 16 mil dólares a custo de urna vaga no
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sistema prisional, a realidade é outra. Em Aracual, Divinópolis,

Malacacheta e em outros municIpios, as cadeias estäo sendo

construIdas já licitadas. Entäo, chegamos a urn custo ponderado de

R$65.055,00, o preco de uma cela. No caso da cadeia püblica de Ouro

Preto, por exemplo, ela ficará em R$419.775,00, ou seja,

R$41.000,00 por cela. Na cadeia püblica de Campo Belo a custo da

obra é de R$653.629,00, ou seja, R$65.000,00.. ."(fls. 2.051).

A tabela abaixo apresenta a custo estimado pelo Fundo

Penitenciário Estadual para os projetos apresentados pela

Secretaria da Seguranca Püblica, conforme documento encaminhado

pela Super intendência de Financas de Secretaria da Fazenda (fls.

320 a 323) . 0 custo por cela mais barato foi a da cadeia de

Governador Valadares, R$36.823,44, e a mais alto, o de Malacacheta,

R$103.333,37.

IX - PROPOSTAS APROV.ADAS (CONSTRUcO DE CADEIAS) NAS REUNIOES DO

GRUPO COORDENADOR DO FUNDO PENITENCI.ARIO 3/4/97. UNIDADE

BENEFICIARIA: SECRET.ARIA DE SEGURANA PUBLICA.

Localizaçào das Cadeias N° de Celas Custo/Cela 	 Valor do

Recurso (1)

1. AracuaI	 10	 42.625,19	 426.251,95

2. Canápolis	 4	 85.261,49	 341.045,96

3. Claudia	 4	 90.161,74	 360.646,96

4. Divinópolis	 16	 49.742,40	 795.878,54

5. Malacacheta	 5	 103.333,37	 516.668,92

6. Ouro Preto	 10	 41.976,58	 419.765,82

7. Três CoracOes	 10	 71.236,95	 712.369,58

8. Campo Bela	 10	 65.332,92	 653.329,25

9. Governador Valadares	 40	 36.823,44	 1.472.937,92

FONTES: (1) "Relatório do Fundo Penitenciário Estadual' (fis. 321 e 322)

A discrepância entre os precos apresentados pelo

Secretário da Seguranca Püblica, confirmados pelos dados

apresentados, e a da ONU deve ser melhor examinada. Além disso,
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observa-se uma diferenca significativa nos precos de celas de

cidades relativamente próximas, coma Divinópolis, cam a custo de

R$49.742,40 a cela, e Claudia, R$90.161,74.

Em construcöes de cadeias feitas par iniciativa da

comunidade as precos são próximas ao do padrão internacional.

Canforme comunicado da APAC, a cadeia construida no municipia de

Itaüna, cam 12 celas de regime fechado e 5 de regime semi-aberto,

custau R$232.000,00, ou seja, R$13.647,00 a cela. Esses dados

indicam que é possivel uma diminuicão nos valores apresentados pela

Secretaria da Seguranca Püblica. Para se abter uma definicão mais

exata dos custos das celas no Estado, aComissão salicita do Grupa

Coordenador do Fundo Penitenciário Estadual a elaboracao de

estudos que indiquem as custos máximos de construcao de celas.

Outra questãa se refere aos recursos necessãrios para se

cobrir a deficit de cadeias no Estado. Na argumentacão do

Secretário da Seguranca Püblica, a Estado teria em torno de 30 mu

mandados de seguranca para cumprir; se para cada individuo preso

for construida uma cela nova, ao custó de R$65.000,00, teria de

haver um investimento da ordem de aproximadamente

R$2.000.000.000,00 para se resolver esse problema (fis. 2.051 e

2.052)

Ora, essa linha de raciocInio serve, na verdade, mais

para confundir e impedir qualquer acão abjetiva do que para

resolver a prablema prisianal. Se cansiderássemos, no entanta,

outras farmas legais, nãa teriamos valores tao exarbitantes. Em

primeiro lugar, cam uma atuacaa mais eficiente da Defensaria

Püblica, muitas presos paderiam estar liberados nos prazas

regulares; cam uma major aplicacao das penas alternativas, a nümera

de candenadas em pena privativa de liberdade poderia safrer uma

significativa redução; e cam uma melhar arganização das vagas,

paderia haver uma distribuiçaa adequada delas, a que acabaria cam a

enarme aciasidade das atuais penitenciárias. Em segundo lugar, a

nümera de mandadas de prisãa também deve ser devidamente

verificada, dada a enarme diferença dos nümeras apresentadas pela
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Ministério Püblico. E, finalmente, corn uma melhor definicão dos

custos por cela esses valores sofreriam reducoes consideráveis.

2.13 - 0 Fundo Penitenciário Estadual- FPE

Criado pela Lei n o 11.402, de 15/1/94, o Fundo

Penitenciário Estadual - FPE - tinha como principal fonte de

receita, ate maio de 1994, as multas pecuniárias fixadas nas

sentencas judiciais do Estado.

A Lei no 12.155, de 22/5/96, que autorizou o acréscimo de

20% sobre o valor total das custas e dos emolumentos por atos

extrajudiciais, destinou 36% desse total para o FPE. Isso

determinou grande incrernento nas receitas do Fundo.

Desde sua criacäo, o FPE teve a seguinte arrecadacäo:

1994 ...................R$305.480,99

1995 ...................R$682.624,00

1996 ...................R$9.029.704,64

1997 (janeiro a abril) R$4.107.240,78

Total ..................R$14.125.050,41

Apesar de contar corn esse expressivo montante de

recursos, constatamos que, ate abril de 1997, näo houve realizacäo

de despesa corn recursos do Fundo, nem mesmo a emissão de empenho,

conforme Demonstrativo da Execucäo Orcamentâria da Despesa,

publicado pela Superintendência Central de Contadoria-Geral da

Secretaria da Fazenda no "Minas Gerais" de 24/5/97. Somente a

partir de maio, portanto, após o inIcio dos trabalhos desta CPI,

houve a iniciativa de se comecar a utilizar os recursos do Fundo.

Em maio, foi empenhado o valor de R$447.614,86 e, em junho,

R$923.424,38, sendo executado ate junho o valor de R$393.127,08.

Sabemos que esses recursos são vinculados, somente

podendo ser utilizados para construcão, reforma, meihoria ou

ampliacão de estabelecimentos penais e para aquisicão de

equipamentos destinados a esses estabelecimentos.

A não-utilizacão desse considerável volume de recursos

surpreendeu os membros desta CPI, pois, por meio das visitas, bern
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coma pelos depoimentos a ela prestados, pudemos constatar a quadro

de descaso em que se encontra a sisterna penitenciário estadual.

Coma já foi dito, a maioria das cadeias se encontram superlotadas,

abrigando, também, presos já condenados; ha celas ociosas nas

penitenciárias por apresentarem problemas tao simples como a troca

de uma torneira au a conserto de uma descarga sanitária. Podemos

citar, ainda, situacoes anacrônicas coma as casas de Ipaba, onde

urn galpãa cam várias equipamentas que dariam uma atividade e

formacão para as detentas não está sendo usada par falta de um

simples padrãa da CEMIG; as abras da Pénitenciária Estêvão Pinto

dependem de recursos federais; e na Penitenciária de Contagem, a

aqua está sendo transpartada em caminhöespipa.

Sabre a situacãa, assim se exressou a representante da

Secretaria da Seguranca Püblica no Grupo Coardenadar do Fundo

Penitenciária, Weber Americana, em depaimenta a esta Comissão: "Em

visita ao DEOP, canstatau-se a existência de abras licitadas,

cantratadas e paralisadas par falta de recursos, coma a Delegacia

de Menares ("sic") em Bela Horizonte e as cadeias de Campo Bela,

Carlos Chagas, etc. Levantau-se também as cadeias interditadas pela

Pader Judiciária... Temas mais de 400 cadeias em péssima

estada. .

Examinanda a legislacao do Funda, constatamas que a

demora e as dificuldades para a utilizacaa desses recursas devem-

se, em parte, as condicoes para a liberaçaa deles, que são:

1 - apresentacãa de prajetos pelas unidades beneficiárias

(Secretaria da Justiça e da Seguranca Püblica), cam demonstraçaa

parmenarizada de sua viabilidade técnica;

2 - aferecimenta, pelas beneficiárias, de cantrapartida equivalente

a 10% do valor do prajeta;

3 - apravacãa do proj eta pela Grupa Caardenadar do Fundo.

Mas, a partir dos depaimentas prestados pela

representante da Secretaria da Fazenda, órgãa gestar do Funda, e

pela representante do Departamenta de Obras Püblicas - DEOP -,

canstatamas que a demara maior vem após a aprovacãa do proj eta pela
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Grupo Coordenador. Como disse a representante da Secretaria da

Fazenda nesta Cornissäo: "Para o dinheiro sair do papel tern rnuita

burocracia."

Primeirarnente, ha que se firmar urn convênio detaihado

entre a Secretaria da Fazenda e a unidade beneficiária, e a seguir

urn convênio entre a unidade beneficiária e o DEOP. 0 representante

do DEOP, Marcelo Marinho Couto, chegou a solicitar aos Deputados

que intercedam junto a Secretaria da Fazenda para que se agilize a

assinatura dos convênios, tarnanha é a dernora. Segundo ele: "Falta

agilizacào entre as Secretarias, incluida a Fazenda. Näo sei porque

o convênio näo é formalizado. Desse jeito, calculo que

conseguirernos gastar apenas 35% do valor do Fundo. 0 convênio é urn

forrnulário irnpresso, so muda norne da cidade".

Quando assinados Os COflVfl1OS, passa-se para a fase de

licitacäo, que, corno sabernos, tern o seu processo definido em lei.

Por necessidade e seguranca, esse processo é bastante longo.

Isso sern falar nas muitas vezes em que a demora está na

falta de vontade de fazer, de agilizar.

Diante dessas constatacOes, a CPI entende que são

necessárias algumas rnedidas para facilitar a utilizacão desses

recursos. Em prirneiro lugar, o órgão gestor desse Fundo deve ser a

Secretaria da Justica, cujas atividades estão diretamente

relacionadas corn os seus objetivos, alérn ser a responsável pela

custOdia dos presos. Atualmente, o órgão gestor é a Secretaria da

Fazenda. Essa rnedida poderá dar major agilidade ao processo, pois

elirninará urna etapa no estabelecimento de convênios: urn entre a

unidade beneficiária e o Orgão gestor (Fazenda) e outro entre a

unidade beneficiária e o executor (DEOP) . Sendo a Secretaria da

Justica o Orgäo gestor, so haverá o convênio entre ela e o DEOP.

Por outro lado, é importante a participacào da comunidade

tanto na fiscalizacao quanto na utilizacão de parte desses

recursos. Instituicoes de assistência social que contribuern para a

recuperacão do preso tambérn deveriarn ter acesso a parte desses
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recursos	 para	 o	 desenvolvirnento
	

de	 suas	 atividades	 em

penitenciárias e cadeias püblicas.

2.14 - A Violéncia nas Prisôes

Mandamentos constitucionais e legais estabelecem os

direitos e deveres do sentenciado e do preso provisório. Os

direitos civis, sociais e politicos permanecern enquanto nao forem

retirados expressa e necessariamente pela lei ou pela sentenca.

Antes da sentenca, são mantidos os direitos a presuncào de

inocência, ao contraditório, a igualdade entre os sujeitos

processuais, a ampla defesa, a assistênc:ia jurIdica gratuita, além

dos de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, de

receber visitas, de comunicar-se corn advogado e familiares e de

permanecer no estabelecirnento da localidáde ou naquele mais próximo

de seu domicilio.

Porém, como ja foi dernonstrado, a realidade nas cadeias e

nas penitenciárias tern sido bern diferente. 0 desrespeito é

generalizado. Embora, no regime disciplinar estabelecido nas leis

de execucão penal, estejam clararnente previstos os tipos de

infraçOes, as sancöes - que vao desde a simples admoestacao ao

isolamento em cela disciplinar -, as medidas de coercão e o sisterna

de recompensas, o padrão de correção prisional largamente adotado

tern sido a violência, pura e simplesrnente aplicada.

A falta de condicoes fisicas das celas e os métodos

empregados pelos agentes püblicos são, talvez, os problemas mais

criticos do sisterna carcerário estadual. Segundo afirmou o

representante do Ministério Püblico nesta Comissão, Prornotor Gilvan

Alves Franco, "quando se está preso, sern luz, sem visita ou

ventilacão, isso também é tortura ... A tortura destrôi o ser

humano, que jamais volta a sociedade regenerado".

Ao se analisar a questão das torturas e dos maus-tratos,

deve-se faz6-lo em dupla perspectiva: a da condicao do ser humano,

seu direito a vida e a integridade fisica, e a do cidadão que,

- 86 -



apesar de na condicão de detento ter alguns direitos judicialmente

suspensos, tern outros garantidos.

Diversas e contInuas denüncias, inclusive de familiares,

informam sobre ofensas a integridade fisica dos detentos. Algumas

estäo descritas ao final deste texto. Outras däo conta do quanto

ficam expostos aqueles que dependem do Estado para serem

beneficiados por progressäo de regime, para obterem livramento

condicional ou simples informacôes judiciárias. Além de enfrentarem

a lentidäo processual e a falta de especializacäo de funcionários,

os detentos - distantes da farnilia - convivern corn a falta dos lacos

afetivos e corn a ausência do contato corn seus entes queridos.

o processo de desurnanizacäo do detento chega ate a troca

de nome - que é substituIdo por urn apelido - como conseqtiência da

filosofia repressiva dentro do sisterna prisional. A solicitacao de

todos é recorrente: querem estar perto da familia, cumprindo a pena

e trabaihando.

Ora, nenhurn sisterna prisional justifica sua existência se

não dispensa tratamento digno acs detentos. A prática de torturas e

maus-tratos serve, acirna de tudo, a intensificacäo da revolta e a

reincidência nas acöes criminais.

Näo existe acao educativa na tortura, assim corno a

recuperacão jamais será alcancada pela negacão maxima dos direitos

hurnanos ou corn o estlrnulo a violência e a injustica.

Utilizar os preceitos legais contra aqueles que ocasionern

lesOes aos direitos dos presos - seres humanos sob a guarda do

Estado - é medida que deve ser tornada para evitar as conseqUências

drarnáticas da tortura para a sociedade.

CONTAGEM

Entre as penitenciârias visitadas, nas de Contagem e de

Ipaba, ocorrerarn denüncias de tortura, corn nominacào de seus

autores.

Em Contagem, os detentos Antonio Vicente da Silva, Carlos

Fernando de Melo, Charles Dutra Pereira, Geraldo Magela da Silva,
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Gilson Pereira da Silva, Haroldo Brasil da Silva, Nivio César Rocha

e Olavo Fernandes dos Santos Silva denunciararn agentes e guardas

como torturadores.

Antonio Vicente da Silva: "... Major Marcelo (diretor),

Major Moraes e agentes Antonio Cabelinho e Juscelino. (...) Eles

falavam que não gostavam de ladrão. E que preso é para torturar

mesmo. 0 Major Marcelo tern conhecimento das torturas (fl. 8)

Quando o Major Marcelo vai ernbora, a penitenciária fica por conta

dos agentes. Tarde da noite, eles tiram a gente do pavilhão e nos

torturam. Já teve preso que se suicidou. Eles batem porque o Major

Marcelo é a favor dos espancamentos. (fl. 91)...".

Geraldo Magela da Silva: if . . . Os da equipe "E" são

torturadores. A equipe de hoje (22/4) tortura - eles jogararn

produto quImico em mirn (19) . .

Charles Dutra Pereira: .. .Fui muito espancado (20) quem

manda torturar é o Major Marcelo e o Juscelino (24) e a equipe "E"

tortura. . .".

Nivio César Rocha: . . .Fui torturado pela equipe "E"

dirigida pelo inspetor Valadares (27) em 15/9/95, fiz exame de

corpo delito no IML por causa de torturas (fis. 28) . 0 senhor

Ediraldo Brandão é conivente corn isto aqui (fis. 21) . 0 Marcos

César Rocha, o Pitangui, foi abusado sexualrnente, algernado na grade

do pavilhäo, espancado, introduziram urn pedaco de madeira (fis.

38) . Todos aqui são coniventes corn as torturas (33) . Aqui não tern

local fixo para espancamento (fis. 39) . . .".

Haroldo Brasil da Silva: ". . .Os nornes dos que torturam

não sei. Lembro-me de urn norne, Julio. A rnaioria tern apelido (fls.

43) . A equipe "E" rnanipula os internos ate se suicidarern (fls.
44)!!

Carlos Fernando de Melo: . . .Näo quero falar sobre

espancamento, porque tenho medo de sofrer mais, senão depois podein

me bater (fis. 52) . . .'.

Olavo Fernandes dos Santos Filho: ". . .Os locais de

tortura urn está ao lado deste pavilhão e outro lá embaixo, perto da
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sala da Inspetoria. ( ... ) 0 Dr. Claudia anotou Os flOSSO5 names e

matrIculas em um papel particular (fis. 54) . 0 Juscelino pega a

nosso dinheiro para comprar lista e ele traz so metade e fica corn o

dinheiro (fis. 56) . ( ... ) A instalaco da televisäo, que fica numa

sala ao lado da Inspetoria, é usada para tortura. Aumentam o volume

da televisäo, armam cavalete junta do portäo, fazem afogamento..

Gilson Pereira da Silva: ". . .0 Major Moraes falou que näo

pode pôr fim aos espancamentos (fls. 62) ...".

I PABA

Em Ipaba, a CPI ouviu, em 16/4/97, inümeros presos que

também denunciaram torturas. A seguir alguns depoimentos:

Alex: "...Fiquei quatro dias sem roupa e sem coberta ... .

Sérgio de Oliveira: ". . .0 sargento Vigano entra no pavilhäo, chuta

tudo e bagunca nossas coisas (fis. 20) ....

Milton Lopes Martins:	 "...Sargento Alvarenga, 	 Cabo

Ronaldo Dutra e Cabo Alberto.

- policiais militares torturadores (fls. 30)

Emprestei dinheiro para a Agente Adäo e ele me pagou

corn espancamento (fis. 32), inclusive quebrando meu braco. Eles

tiram a gente do pavilhäo, batem, chutam, jogarn contra a parede

(fis. 45) . A revista na minha mae, que tern 63 anos, feita em frente

aos netos dela, meus filhos, e constrangedora. ...

Naquele local, a CPI convocou agentes penitenciãrios de

plantão naquele dia para que se fizesse a reconhecimento de

torturadores pelos detentos que acusaram Edson Dias de Souza (fis.

46), Wellington Fidélis da Silva (fls. 47), Vitor Ladislau Azevedo

(fis. 48), Valdeci Ribeiro da Silva (fls. 48), Adauto Goncalves da

Silva, apelidado de Adào (fls. 50) . A estes, a CPI esclareceu sobre

o enquadramento de torturas e de maus-tratos como crime hediondo, e

suas penalidades, informando-os tambérn sobre as acusacOes dos

presos.

Na conversa corn o Diretor da Penitenciaria, Sr. Walter,

este näo soube informar a nome do agente denunciado por trafico de
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drogas (fis. 80) e disse desconhecer as denüncias sobre a revista

(fis. 77) ou torturas (fis. 76), afirmando que agentes acusados de

tortura continuavam trabaihando (fis. 77) . Ele nào soube dizer onde

era realizado a inquérito sobre funcionários acusados de tráfico de

drogas (fis. 79), näo tomando cuidados sobre a vida pregressa de

quem era contratado (fis. 80) . Assim, nao ficou esciarecido o fato

de a PM fazer vistoria dentro do presidio, em lugar dos agentes

penitenciários (fis. 84)

Na data de 18/6/97, a CPI ouviu em audiência as Srs.

Antonio Barbosa do Carmo e Itamar Pereira Melgaco, que relataram

torturas sofridas nas mäos de policiais, e Antonio Ribeiro da

Silva, Presidente da Associacao em Defesa de VItimas de Policiais e

Autoridades - AADEVIP -; e, em 13/8/97, Sidney Cangussu, Vice-

Presidente da mesma Associacao.

Em 14/8/97, a CPI ouviu novamerte os Srs. Sidney Cangussu

e Antonio Barbosa, que se defrontaram em acareacäo com as acusados

de torturá-los, Delegados André Luiz Rocha e Antonio Jaäo Reis, bern

corno as detetives Fábio Marques Bandeira, Geraldo Augusto Caldeira

Pereira e Marco Rezende de Paula.

0 Sr. Sidney Cangussu informou que, em 1995, era

tesoureiro do Banco do Brasil em Betim, quando desapareceu do

dinheiro sob sua guarda elevada quantia. A Policia iniciou as

investigacoes, e a Delegado André Luiz da Rocha, sem portar legal

intimacao, canvidou-o a ir a Delegacia verificar as fotos de

passiveis assaltantes. Chegando a Delegacia de Furtos e Roubos, na

data de 5 de setembro daquele ana, indo no prOpria carro com a

detetive Sérgia Barbosa, foi vitima de torturas, acusado do crime e

humilhado. Conta que subiu diretamente para a gabinete do delegado,

onde recebeu ameaças, sendo levado em seguida para a porão (fis.

2.927), sem ter passado antes pelo cartório. Vista por quern está

dentro do paräa, ha uma parta de ferro, grande, no corredor a

esquerda, de frente para a rua. Esse paräa fica do lado esquerda.

Ali ele foi deixado flu e comecou a rezar. Estando amarrado,

passaram-lhe sabào nos joelhos e bracos, sendo, em seguida,
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colocado no pau-de-arara. 0 detetive EdmIison jogava água, enquanto

o detetive Eduardo e o Delegado André ihe davam choques (fis.

2.928) . Finalmente, foi colocado embaixo de uma escada da entrada,

onde permaneceu recebendo ameacas do Delegado, ate subir uma

escadinha no fundo da Delegacia. Foi levado de volta para a agência

do Banco no próprio carro, dirigido em alta velocidade pelos

policiais, tendo, por isso, recebido multa.

Em seu depoimento, André Luiz da Rocha aiegou que:

"Sidney Cangussu, nos autos do inquérito, era suspeito de

envoivimento no furto (f is. 2.914);

- posteriormente, desgracadamente, foi preso um bandido,

que se diz o autor do furto (fis. 2.915);

- a autoridade policial está sendo cortês e educada

quando convida alguém para ir a Delegacia (fls. 2.922);

- Sidney Cangussu foi levado ao gabinete do Delegado e

encaminhado ao Cartório, e depois levado a sala de reconhecimento,

onde se elabora o retrato falado (fls. 2.926);

- näo houve o que ele falou (tortura), isso está provado,

so que näo valeu nada (fls. 2.932) ;

- as fotos tiradas não sei onde acostadas no processo

judicial ("sic") (2932) aventei a hipotese de ser vitima de racismo

("sic") (fis. 2.932);

- se me derem licença, you ali fora em dois minutos e

volto lesionado nos mesmos lugares onde ele se lesionou (fls.

2.936)

- o Juiz perguntou quantos processos já tive. Respondi

que, realmente, vários;

- 0 Banco do Brasil jamais levantou desconfianca (sobre

Sidney Cangussu), mas eu é que o adverti" (fls. 2.938).

Um dos casos mais graves levantados pela CPI ocorreu

durante a visita ao DEOESP. Nesse local, os presos denunciaram a

existência de uma sala denominada "igrejinha", que seria o local de

torturas. Um dos presos se dispôs a ir ao local, mostrando

diretamente como ocorriam as sessöes de tortura. Ao tomar
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conhecimento das denüncias, o Delegado titular, Antonio Joäo Reis,

informou que a local denunciado eraurn banheiro usado por

detetives, após jogo de peteca. A CPI etrou no local, acompanhada

pela camera de TV do servico de imDrensa da Assembléia, que

atentamente registrou a que a preso Wagner Luiz de Carvaiho

explicava, conforrne se pode ver no fume. 0 local era corno as

presos haviarn descrito: urna sala azulejada, corn fios elétricos

desencapados, várias tomadas, encanamento de água e urn chuveiro

instalado ern urna parede, corn cirnento airda fresco. Foram observados

dois oriflcios no local: urn na parede, logo abaixo do chuveiro, e

outro em uma rneia-parede localizada no lado oposta e na rnesrna

altura do outro. Ern urna outra sala, foi encontrado urn cano de

metal, que, ao ser colocado nesses oriflcios, neles se encaixou

perfeitarnente. Segundo os presas, é corn esse cano que são

realizadas as sessOes da tortura conhecida corno "pau-de--arara".

Nesse apareiho, a prisianeira é dependurado corn os pés e as rnãos

arnarrados e recebe choques elétricos.

Diante da alegacao do Delegado-Chefe do DEOESP de que

aquela sala seria usada para banhos, e de que o local onde a cano

se encaixara era urna saboneteira, os presos afirmararn que a

chuveiro fora instalado poucos rninutbs antes da chegada dos

parlarnentares.

Os detentos denunciaram urn rnédico do DEOESP, conhecido

pelo apelido de "Dr. Araponga", identificado corno a detetive Fãbio

Bandeira, estudante de rnedicina, coma a orientador das sessöes de

tortura. Sua funcão seria a de verificar quanta tortura a preso

supartaria sern precisar de urn atendirnerito medico especializado. A

veracidade da existência desse funcionrio também foi confirmada

por alguns policiais do órgao presentes no rnomento da vistoria.

Diante desses fatos, a Cornissão, a partir de

requerimentos apresentados pelos seus rnembros e apravados em

reuniãa, tomou as providências abaixo relacionadas:

1 - a firn de se garantir a integridade fIsica dos

detentos arneaçadas, foi solicitado, no dia 10 de abril do corrente
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ano, o encaminhamento de oflcio ao Secretário de Estado de

Seguranca Püblica, Santos Moreira da Silva, pedindo garantias de

vida aos presos do DEOESP Antonio de Pádua Vargas, Jones Zoega de

Oliveira, Luiz Carlos Bernardes Pires e Wagner Luiz de Carvaiho da

Costa, autores das denüncias, e sua transferência para outro

estabelecimento penal;

2 - solicitou-se ao Secretário da Seguranca Püblica a

relacão completa dos profissionais de saüde lotados nessa

Secretaria.

Tendo em vista a necessidade de preservacào das provas

relativas as constatacOes feitas por ocasiäo da visita realizada,

na data acima referida, foi dirigido a Presidência desta Casa

pedido de encaminhamento de oficio ao Sr. Tibürcio Marques

Rodrigues, Juiz da Vara de Exeducäo Criminal do Estado, solicitando

as seguintes providências:

a - apreensäo da barra de ferro ou cano utilizada no

"pau-de-arara", conforme denüncias apuradas;

b - interdicäo da cela denominada "igrejinha", do DEOESP;

c - realizacäo de perIcia nesse local.

Os detentos que prestaram depoimentos manifestaram receio

quanto a sofrer represálias por parte dos policiais envolvidos nas

denüncias.

A situacào teve, a seguir, desdobramentos que mereceram

outras providências.

No dia 10 de abril, em virtude da pericia solicitada, o

Instituto de Criminalistica enviou duas peritas, Erica Maria Santos

e Acidália Azevedo da Silva, que se encontravam de plantäo, para

realizarem a pericia solicitada. A partir dai, as fatos se tornam

confusos e mal explicados. 0 Diretor do Instituto de Criminalistica

alega que, em virtude de as peritas nâo serem especializadas,

designou outros dois peritos, Fernando e Wallace, da Secäo de

Engenharia Legal, para realizarem a pericia. As fotos da primeira

pericia foram consideradas de baixa qualidade e, por isso,

destruidas.
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A seguir, depoirnentos das perias na CPI:

- Erica Maria Santos:

"que estávamos de plantäo no dia 10 de abril deste ano,

numa quinta-feira, e fomos chamadas para atender a esse local, no

Departamento de Operacöes Especiais. A cornpetência seria nossa, da

Secäo de Crimes contra o Patrimôni. Fiz os levantamentos

descritivos enquanto a Acidália ifazia os levantamentos

fotogrâficos. Com relacao ao problema das fotografias, nós sornente

fomos avisadas de que as mesmas haviam saido veladas uma sernana

após, no dia 17 de abril (fis. 2.418 a 2.419) . 0 equipamento é de

boa qualidade, moderno ... ele estavai funcionando perfeitamente

(fis. 2.419).

E preciso esciarecer que todas as vezes que retornamos de

urn local, temos, na Secäo de Crime contra o Patrimônio, urn livro de

piantao onde todos os locais aos qiiais atendemos devem ser

obrigatoriamente registrados. E o levantamento, no caso, foi feito

no dia 10. A Acidália fez o registro no livro de plantäo e uma

semana após, no dia 17 de abril, quando chegamos ao Instituto, é

que fomos informadas de que as fotografias haviam sido veladas e

que o Diretor achou por bern enviar os peritos da Secäo de

Engenharia Legal para atenderem no nesmo local. Como fornos

informadas de que nao deveriamos elab'orar o laudo, fizemos o

registro no livro de plantäo, informandc que a competência seria,

no caso, da Secao de Engenharia Legal. Mas, em momento algum, foi

registrado no livro que nao estarlamos atas (fls. 2.423 a 2.424),

a competência técnica é da Secäo Téchica de Crimes Contra o

Patrimônio (fls. 2.448), o local (da pericia) nao estava lacrado

(fls. 2.428), ressalto, mais uma vez, que o local näo estava

lacrado (fis. 2.431) .

- AnotacOes (para feitura de, laudo) são chamadas de

rninuta (fis. 2.432) ... não sei o que foi feito da minuta (da

pericia do DEOESP) (fls. 2.433), as minutas são guardadas em nossos

escaninhos (fls. 2.433) ... näo está mais em meu poder (fls.

2.434), estava dentro de uma pasta que fica dentro de urn armãrio,
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que näo é trancado (fis. 2.434), deixei a minuta no Instituto (fis.

2.434) ate o dia 17 ainda tinha a minuta (f is. 2.435), em mornento

aigurn negligenciei o rneu material (fls. 2.441)

- particularmente sei usar o apareiho (de rnedicäo de

energia - fis. 2.437),

- se nós achássemos por bern, näo haveria problerna algurn

em solicitar ajuda de urn colega da secäo ou de outro profissionai

mais especializado (fis. 2.438)

- nao poderia dizer que se tratasse de urn banheiro porque

näo havia instaiacao própria para tal (fis. 2.438)

- jarnais vimos nenhurna barra de ferro no local. Se ela

existiu algurn dia, não nos foi mostrada (fls. 2.456)

- nós fomos a Corregedoria no rnesrno dia, acompanhadas

peio IJiretor do Instituto, ou seja, foi ele quern nos ievou a

Secretaria da Seguranca Pibiica, a pedido do Corregedor. Nós fornos

corn ele (fis. 2.442). Fomos acornpanhadas por ele (fis. 2.444), eie

afirrnou que deveria se tratar de algurna coisa a respeito do local

atendido no IJepartamento de Operacoes Especiais (fls. 2.443),

- durante meus levantarnentos descritivos, havia urna

saboneteira de plástico ... (fis. 2.457),

- urn perito faz o laudo, pois apenas urn cornparece ao

local... o segundo ira assinar (fis.2.451) se estiver de acordo corn

as informacoes (fis. 2.453)

- o rnotivo pelo qual näo fizemos o laudo foi uma ordern da

chefia: vocês estào dispensadas de fazer o laudo, urna vez que o seu

levantarnento fotográfico nào ficou born (fis. 2.461)

- ha cinco anos sou perita (fls. 2.448) . Os meus colegas,

ate hoje, so tern tido elogios a minha pessoa e ao trabaiho que

tenho realizado (fls. 2.464), inclusive fui convidada pela Academia

de Policia para participar do curso de formacào de policiais

(fls. 2.476)".

- Acidália Azevedo da Silva:

"- a gente ernite laudo, sim, sern fotografia, ou por falta

de material ou por defeito técnico (fis. 2.419)
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- a secao de Engenharia Legal retrata acontecimentos como

incêndios (fis. 2.422)

- no momento do inicio da nossa vistoria, näo havia lacre

no local (fis. 2.430)

- o Dr. Rubens de Faria Rezende, Delegado que nos

acompanhou, afirmou que a sala era urn vestiário, destinado aos

policiais que se encontrassem detidos no Departamento de Operacöes

Especiais (fis. 2.435),

- fiz seqUência de fotos que acredito suficientes, apesar

de que, caso sentisse necessidade, voltaria para urna cornplernentaçao

(fls. 2.439), quanto ao local, aparenternente seria urn banheiro,

pelo fato de haver urn chuveiro instalado (fis. 2.439).

- em todos os locais em que prestei atendirnento os

respectivos laudos foram confeccionados nunca houve substituicao

em nenhurn local (fis. 2.449)

- os peritos me perguntararn se eu assinaria o laudo.

Respondi que näo haveria necessidade, urna vez que é de praxe dois

peritos assinarem. E jâ havia o prirneiro e o segundo signatários

para aquele laudo (fls. 2.450) . No Instituto de Crirninalistica

estou ha quatro anos (fis. 2.449).".

Conclui-se que, apesar da relevância dos fatos, a

competência das peritas foi questionada, a minuta do prirneiro laudo

surniu, fumes foram velados e mudararn-se os peritos.

A segunda pericia concluiu que o local era urn vestiário,

e a barra de ferro que os membros da CP,I encaixararn nos orificios

não foi encontrada. Assirn, rnuitos questionarnentos ficararn sem

resposta.

Foram ouvidos, em audiência, os peritos Fernando Antonio

Gomes de Araüjo e Wallace Wellington Ferraz, Chefe da Secão Técnica

de Fotografia e Desenho, signatários do segundo laudo, que

prestaram as seguintes inforrnaçôes:

- Fernando Gornes de Araüjo:

a Engenharia Legal chega a pormenorizar em

detaihes a pericia, por que é da nossa area (fis. 2.485);
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- cerca de 70% das perlcias sao realizadas sern quesitos

(fls. 2.487);

- que a segundo ponto (a do chuveiro) era inoperante,

isto é, ele näo estava sendo operado. Isso é abrangente mas poderia

ter sido colocado inexistente (fis. 2.502);

- quem construiu e que sabe a funcäo (dos pontos de luz)

(fis. 2.507);

- ali poderia ser urn ponto do passado. Corn o decorrer do

tempo, houve urn desmazelo e essa fiacao ficou exposta. Pode. E urna

conjetura (fls. 2.507);

- pelas caracterIsticas eu afirrnei que era (0 local) urn

vestiário (fls. 2509);

- quando chegararn (na porta) havia urn lacre, de papel

oflcio (fls. 2.510);

- a Dr. Farias cornentou que no dia em que as peritas

foram lá ele lacrou a sala (fis. 2.511);

- a Código de Processo Penal não deterrnina que se tirern

fotografias. Se for da conveniência do perito, ele tira as

fotografias (fls. 2.513);

- havia urn tubo de urn quarto (na parede) e dentro dele

havia urn outro tubo. Não tinha a caracteristica de solda. Näo foi

deterrninada a dernolicäo (fls. 2.517);

- pelo que vi houve urna descaracterizacäo do local.

Quando foi introduzido aquele metal, aquele tubo bateu. Se tivesse

coletado (material) provavelmente teria dado positivo, pois houve

uma descaracterizacao do local (fls. 2.525)".

- Wallace Wellington Ferraz:

"- no telefone falei corn ela: 'Acidãlia, as suas

fotografias não ficaram nitidas, consequenternente, varnos ter de

voltar lá e fazer outras .... (fls. 2.494);

- (sobre a rnáquina usada pelas peritas) era uma rnáquina

muito boa só que de "flash" de pouco recurso (fls. 2.494);
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- quando as fotografias nao ficam boas, não é comum a
secão de fotografias ficar guardando-as Elas não tinham interesse
criminalIstico (fis. 2.494);

- quando urn caso repercute, como Chefe (da Seco de
Fotografias do Instituto), geralmente vou (fis. 2.497) e para Os

fotógrafos da secäo é indiferente eu ir eventualmente ao local
(fls. 2.498);

- encontramos a sala lacrada. Quando chegamos là, ela
estava corn urn lacre de papel oficio, com o cariinbo da autoridade
policial, bern corno a sua assinatura nessë papel (fls. 2.511);

- ao saIrein, ele (Delegado) colocou outro papel, corn a
sua assinatura e cariiubo, e acredito que ela se encontra na mesma
situacäo (fls. 2.512);

- o filme da Assernbléia apresentava a saboneteira e,
quando da nossa chegada, essa sabonetéira näo estava là. Somos
peritos do rnomento (fls. 2.528);

- encontramos urn tubo de meia polegada totalmente
enegrecido, caracterizando oxidacào (f1s 2.529);

- nào me lembro de haver pedido a Acidàlia que assinasse
esse laudo comigo (fis. 2.536); ela te&e conhecimento verbalmente
do laudo (fls.2.541);

- (a barra) nao se encontrava no local na época dos
exames (fls.2.558)".

o Diretor do Instituto de Criminalistica - Delegado
Ronaldo Jacques Camargos da Cunha afirmoii, em seu depoimento, que:

• as peritas compareceram' ao local levando màquinas
fotogràficas, mas as màquinas são defeituosas (fls. 1.550);

- alegaram, em livro próprio, que a situacao era complexa
e não podiam realizar a perIcia (fis. 1.501) e por isto determinei
que peritos da Engenharia Legal fossem ao local (fl.s 1.501);

- as peritas fizeram a obsërvacão de que não teriam
condicOes de elaborar laudo mais pormenorizado (fls.1.501);

- o Diretor não tern condicoes de anular laudo (fis.
1.504);
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- näo sabe por que as peritas foram chamadas a

Corregedoria (fis. 1.519);

- tern conhecimento do trabaiho da perIcia (fis. 1.537);

- o perito se atérn a parte técnica, näo investigatória

(fis. 1.572)...".

Em depoirnento a CPI, o Delegado Antonio Joäo Reis,

titular do DEOESP, afirmou que:

"... a sala objeto da perIcia fora lacrada irnediatarnente

pelo Delegado Rubens de Faria ... deveria estar lacrada, pois foi

lacrada no mornento em que os senhores (rnembros da CPI) salrarn do

departarnento (fis. 2.941);

Se elas (peritas) encontraram a sala aberta, não é do

conhecirnento desta autoridade (fis. 2.942);

é responsável pelo Departamento, pelo hornens que lá

trabalham e pelos feitos (fis. 2.956) ...;

(a vista do video confrontado corn a laudo, adrnitiu que

realmente a sala foi rnudada) ... e, estou vendo na fotografia a

posicão desconexa daquela situacao. .. pelas fotografias que ali vi,

realmente ha urna discrepanciazinha de posicäo... (fis. 2.965-2.966

- 2.971);

a sala e usada para banho dos que jogarn peteca (fis.

2.945) e foi lacrada assirn que as senhores saIrarn (fis. 2.941) ...;

o local estava lacrado, e a rornpirnento do lacre tern

que ser devidarnente apurado (fis. 2.955 -2.971) ...;

e varnos ter que apurar quern foi que abriu o lacre

(fis. 2.956);

• . . a barra de ferro nào encontrada pela pericia encontra-

se no rnesmo local visto pela CPI (fis. 2957) ...;

na sua gestão nunca houve tortura no DEOESP (fis.

2.960)...;

dentro do Departarnento näo tern ninguém responsável por

obras (fis. 2.966) . . .;

tern que colocar alguém da saüde para efetuar revista,

de acordo corn a lei (fls. 2.977)...;
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(apesar das palavras do Sr. Artônio Barbosa), ... nega a

existência de tortura no DEOESP (fis. 2.983) . ..;

se ocorreu, não estava presente (fis. 2.983) .

0 laudo em questao afirrnou que o local denunciado era um

vestiário (fis. 452 - 453) e que o orificio da rneia-parede

funcionava como saboneteira (fis. 454), além de não poderem

tvdeterminar tecnicamente a funcao do tubo na parede " (fis. 454)

Antonio Barbosa do Carmo inforrnou em seu depoirnento ter

sido torturado na "igrejinha" do DEOESP (fis. 2.979), para onde foi

conduzido pelos Detetives Geraldo Augusto Caldeira Pereira, Marco

de Paula Resende e Carlos Eduardo Reis, filho de João Reis, e que

foi seqüestrado na porta de sua casa, nüm carro descaracterizado -

Caravan -, por policial armado (fls. 3.003) . Inforrnou que, chegando

ao DE0ESP, mandararn que tirasse a roupa. Tornou choque, foi arnarrado

e pendurado num cavalete, com urn cano, de 3/4" entre as pernas,

afogado, jogado, corn os braços cortads (fis. 2.980), nurna cela

escura no poräo, num corredor vazio, recebendo ameacas, ouvindo o

Detetive Geraldinho dizer que ninguém sabia que ele estava au

(fis. 2.980) . Disse que so foi 1bertado porque o filho,

acompanhado do advogado, reconheceu o carro estacionado no patio do

DEOESP, além de ter sido reconhecido por urn ex-motorista, que

trabaihava no DEOESP; que as arneaças continuarn (fis. 2.983); que

foi torturado por Geraldo Augusto Caldeira Pereira e Marco Resende

de Paula (fls. 2.987) ate ter o braco fraturado ate o 0550 (fis.
2.990); que foi mandado para a cela n° 2 (f is. 2.991); que foi

levado ao hospital pela farnIlia, quando saiu, na tarde do dia

seguinte (fis. 2.991); que a acareacào corn o torturador foi feita

por Delegada, que näo encontrou elernentos para enviar o inquérito

para o Forum (fls. 2.991) . SO agora, urn ano depois, é que enviaram

(fis. 2.991) . Inforrnou ainda que urn empregado seu, Zacarias Soares

Ribeiro, já fora torturado por Geraldinho (fis. 3.002); que entrou

no DEOESP pelos fundos, onde existe urn grande corredor corn urn

portal - a direita é a "igrejinha", onde as pessoas são torturadas

(fis. 3.003), corn pessoas assistindo as torturas (fis. 3.004) -;
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que reconhece o cano do video como aquele que Geraldinho passou

entre as suas pernas para ser colocado no pau-de-arara (fis.

3.005), onde foi seguidarnente torturado corn rnangueira, batendo corn

as costas no chão (fls. 3.006); que acordava dos desmaios corn os

choques (fis. 3.007), perdeu sangue, o braco rornpeu (fis. 3.007), e

ficou numa cela no poräo ate o dia seguinte (fls. 3.007) . Foi

prestar depoirnento as 2 horas (fls. 3.009), e o Detetive Geraldinho

o arneaçou caso levasse o caso para a Corregedoria (fls. 3.009) . Foi

retirado pelo filho e pelo advogado as 6 horas do outro dia (fis.

3.010), foi a Corregedoria-Geral de Policia, ao Secretàrio da

Seguranca Pb1ica, procurou Vereadores, a Medicina Legal,etc. Na

OAB, aconseiharam-no a deixar tudo para là, porque näo ia dar ern

nada. Disse ainda que, no depoirnento, Geraldinho manteve-se ao lado

da Corregedora para intirnidá-lo, negando tudo (fls. 3.011), e que

Geraldinho foi condenado a seis meses de prisäo (fls. 3.013)

Esclareceu, ainda, que foi torturado nurna sala que tern urn corredor

corn seis cadeiras estofadas (fls.3.016) e urna porta de ago

revestida de cortica e vidro; que quern o levou para a cela foi

Geraldinho (fls. 3.035); e que o Detetive Marco portava arrna quando

foi intimá-lo (fis. 3.056)

o Detetive Geraldo Augusto Caldeira Pereira inforrnou que

fez o convite ao Sr. Antonio Barbosa, urn convite verbal (fls.

2.999). "Agirnos dessa forma" (fls. 3.000), "nao houve tortura (fls.

3.001)". Disse que realiza interrogatórios na Inspetoria (fls.

3.015), na primeira sala a esquerda de quern entra no Departarnento

(fls. 3.016), urna sala normal, corn cadeiras cornuns; que tern sala de

cortiça para reconhecirnento (fis. 3.017); que recorreu da sentenca

que o condenou no episódio do Sr. Antonio (fis. 3.020), que não

levou o Sr. Antonio para a cela (fls. 3.035), e que, diferenternente

do que dissera antes, o Sr. AntOnio fora libertado e passou no

Cartório (fls. 3.039)

0 Detetive Marco Resende de Paula declarou que estava

armado de revOlver calibre 38 e urn calibre 12, quando foram buscar

o Sr. Antonio, ao contrário do que afirrnou no prirneiro depoirnento
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(fls. 3.052); que, depois de passar na sala de reconhecimento, o

Sr. Antonio foi levado para ser ouvido em Cartório (fis. 3.060);

que 0 Sr. Antonio, antes, passou pela Inspetoria (fls. 3.061), foi

liberado no mesmo dia (fls. 3.062) e näo ficou preso no DEOESP

(fls. 3.062), que desconhece por que a Sr. Antonio ficou machucado

(fis. 3.068); e que foi condenado pela justica neste caso (fis.

3.070 e 3.071)

Pelas denüncias de tortura formuladas, as depoentes André

Luiz da Rocha, Geraldo Augusto Caldeira Pereira e Marco Resende de

Paula já responderam na justica, recebendo penas variáveis.

A toda evidência, o Delegado André Luiz da Rocha e as

Detetives Geraldo Augusto Caldeira Pereira e Marco Resende de Paula

"corn gentileza" convidam possiveis suspeitos, esquecendo-se das

mais elementares normas jurIdicas de intirnacão. Tamanha gentileza,

nos casos trazidos a CPI - Sidney Cangussu e Antonio Barbosa, entre

outros -, é, sem düvida, prenüncio do que virá a seguir: crimes

tipificados em lei.

Pelas implicaçoes decorrentes dos atos desses agentes,

concorrem eles para o descrédito das instituiçOes. Todo ato emanado

de agente legal que extrapola a competéncia delimitada pela lei

merece reprovação. Os atos da adrninistracao tern que passar

necessariamente pelo critério da moralidade, pois se o agente,

embora atuando nos lirnites de sua cornpetência, pratica atos corn

fins diversos dos objetivados na lei, utilizando meios imorais,

viola a lei. A ornissão de quem tern poderes para punir tais atos

constitui tainbém abuso de poder. Dessa forma, entendernos que,

apesar de sabejamente comprovada a conduta desses agentes, seus

superiores nada fizerarn para corrigi-los.

Diz Celso Antonio Bandeira de Mello "in" "Curso de

Direito Administrativo", pág. 58, 5a ed.: "A Adininistracao e seus

agentes tern de atuar conforme principios éticos. Sua violação é

violacao ao próprio Direito". Não se pode garantir comportarnentos

maliciosos que possam confundir ou interditar a exercIcio de

direitos dos cidadãos.
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Quanto ao Delegado Joào Reis, em seus depoirnentos

percebe-se total contradicäo corn os das Peritas que realizaram o

primeiro laudo.

Ele afirmou em seu depoimento que a sala fora lacrada

(fis. 2.941) e que o rornpimento deveria ser apurado (2955 e 2971),

ao passo que as Peritas afirrnam ter encontrado a sala sern lacre

(fls. 2.428 - 2.430 - 2.434) . Os Peritos afirmararn que o lacre fora

colocado depois da ida das Peritas (fis. 2.511), e elas, que nào

encontrararn a barra de ferro, solicitada pela CPI, a qual

desapareceu (fls. 2.456), ao contrário do que a Delegado afirmou -

estar a barra no rnesrno local (fis. 2.957) e em sua gestäo jarnais

ter havido torturas no Departamento (fis. 2.960), além de admitir a

mudanca no local (fis. 2.971) . Pergunta-se: teria a citado Delegado

tao pouca autoridade sobre seus hornens que a lacre colocado já nào

existia mais no dia seguinte? Teriam a desaparecimento da barra de

ferro e a rnudanca do local acontecido para obstaculizar a acäo da

justica? Pois a mesmo Antonio Joäa Reis diz (fls. 2.956) que é a

responsável pelo Departarnenta e por tudo a que lá acontece. Sendo

assim, é impartante que a Gaverno do Estado, a Corregedoria, a

titular da Secretaria da Seguranca Püblica e a Ministério Püblico

tomem conhecirnento dos fatos por meio do envio de cOpias das notas

taquigráficas e do video praduzido pela Assembléia durante a visita

ao DEOESP.

0 Oficial de Justica nào encontra a barra, as Peritas nào

encontrarn a sala lacrada e são inexpli cave lmente substituIdas, a

minuta do prirneira relatório desaparece rnisteriosarnente no

Instituta de CriminalIstica, as fotos saem veladas, e a segunda

perIcia já encontra situacAa diferente da encontrada pela CPI,

ernitindo urn laudo que deixa düvidas quanta a sua regularidade.

Constata-se, depois, a rnudanca do local, confrontando-se a video

corn as fotos do laudo, no que se refere a parede onde se encaixava

a barra de ferro.

Tao graves fatos rnostrarn a acão arbitrária da palicia,

transforrnada nuni poder paralelo, corn ocarrência de violacäo dos
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direitos dos cidadãos, como se fosse possIvel controlar possiveis

criminosos e criminalidade pela adocäo de métodos contrários a

sociedade civilizada. 0 emprego da tortura é método primitivo,

desumano, e inspira ao cidadäo sentimentos de repugnância e

descrédito.

Nesses casos, a palavra da vItirna é sempre elemento

probatório eficaz, notadamente quando essas palavras estão em

sintonia corn o alegado, pois os crimes de abuso de poder nao são

cometidos publicamente.

Todos os atos püblicos devem estar contidos no principio

da legitimidade, isto é, conforme as opcöes permitidas em lei. A

administracao está sujeita a observância da lei. Não ha como negar-

lhe o controle sobre os próprios atos para assegurar a observância

daqueles princlpios, mesmo porque, não o fazendo, sujeita-se ao

controle pelos demais Poderes, aumentando o onus do Estado na

tutela do direito.

A Constituicão brasileira, em seu art. 37, consagrou o

principio da moralidade entre aqueles conformadores da atividade

administrativa. 0 principio da moralidade administrativa, critério

objetivo, ha de ser legal. Essa moralidade implica regras de

conduta que distinguem o bern do mal, o honesto do desonesto e

condiciona ate a discricionariedade.

Afrontar esse princlpio gera abuso e excesso de poder,

que se dã quando alguém, investido de autoridade (poder), afasta-se

(desvio) da finalidade do ato prescrito em lei.

A moralidade administrativa passou a ser

constitucionalmente pressuposto de validade de todo ato da

adrninistração, de acordo corn o senso coinum de respeito a dignidade

do ser humano, a ética, a boa fé. A Constituicão Federal a

considera o princIpio norteador da atividade administrativa,

espelhado em seu art. 37.

Ato lesivo a moralidade e ate passivel de acão popular

para anulacão, conforrne art. 5 0 , LXXIII.
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Diogo de Figueiredo, "in" "Direito Administrativo", pág.

70, diz: "A utilizacào de meios ilegitirnos ou a traicäo da

finalidade, que está Insita na regra de competência, é que

caracterizam a irnoralidade e acarretarn a anulacão do ato. . ." e "0

dever de seus agentes (na administracäo püblica) não é apenas a da

mera gestao dos interesses a ele confiados, mas, além desse, a de

bern administrá-los".

A segunda perIcia, realizada em 11/4/97 pelos Peritos

Eng. Fernando Antonio Araüjo e Bel. Wallace Wellington Ferraz,

alega que o local era vestiário dos detentos e que a orificio na

meia-parede funcionava coma saboneteira, sem explicar a presenca de

fios elétricos em boxe e de chuveiro e por que o tubo galvanizado

na parede onde se encontrava a chuveiro apresentava em seu interior

outro tubo. Várias fotos acompanhavam a laudo, que recebeu o n°

5.495/97.

A vista de quesitos formulados pela CPI, a Instituto de

Criminalistica elaborou laudo de análise, respondido pelos Peritos

Eng. Paulo Ademar e Alexandre Antonio, encaminhado a esta Casa em

3/6/97 e baseado no laudo n° 5.495/97, rnas nada esclareceu quanto

As düvidas levantadas.

O que pareceu mais estranho é que, por ocasiào da visita

da CPI, a barra de ferro usada para a aplicacäo do pau-de-arara,

conforme denüncias, encaixava-se dentro do tubo na parede. Os

Peritos encontraram urn outro tubo, inserido dentro do tubo da

parede; conseqtientemente, impossIvel entrar ali qualquer barra de

ferro au similar. Entretanto, não deram atencão devida a esses

fatos (fis 2.518) e, pelos depoimentos, não pareceram tao

preocupados em realizar laudo que não deixasse düvidas em caso de

tamanha repercus são.

0 laudo nao faz referência a saboneteira encontrada no

local pelos membros da CPI nem responde por que urn local com

chuveiro pode ter tantos fios desencapados, oferecendo grande

periga para o seu usa.
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E particularmente relevante notar que todas as perguntas

sobre equipamentos ou düvidas sabre as instalacOes inadequadas

sempre obtiveram coma resposta a data de construcao do prédio:

1956. Ninguém sabe a finalidade ou a destinacäo dos equipamentos e

das instalacoes: fios elétricos em boxe, pia em sala de

reconhecimento. Tudo isso leva a crer que tais fatos näo se devem a

arquitetura da época, mas ressaltam equipamentos e instalaçoes corn

finalidades ocultas.

Conforme foi dito, durante a visita ao DEOESP, a CPI foi

acompanhada pelo Setor de Imprensa da Assernbléia, que tudo filmou.

o Presidente João Leite, vendo a fume e comparando-o cam as fotos

do laudo, percebeu onde estava a chamadá maquiagem ou alteracao do

local: a parede abaixo do chuveiro, onde se situa a tuba

galvanizado que prenderia a barra, confirmando a existência do pau-

de-arara, na fita do video feito durante a visita, apresenta um

azulejo incólume, sem vestIgios de quebradura. Diferentemente, a

foto do laudo, que mostra urn tubo dentro do outro, apresenta

azulejo recentemente colocado, cam marcas evidentes de cimento.

Essa constatacäo, de suma irnpartância, que evidencia a

mudança do local, é ato que ofende gravemente as principios legais,

e as respansáveis devern ser punidos. Aa verificar a mudanca,

mostrada durante seu depoimento a CPI, a Delegado Antonio João Reis

admitiu publicamente "discrepanciazinha (fis. 2.966) e mudancas"

(fls. 2.971) na sala supostamente lacrada após a visita da CPI.

Essa "discrepanciazinha", coma quer a senhor AntOnio Joäa Reis, é

ato ilegal e afrontoso, comprovando a tentativa de escander a

verdadeira finalidade da charnada "igrejinha" e confirmando as

denüncias.

A Canstituicaa Federal, em seu art. 5 0 , III, determina:

"Ninguém será submetida a tartura, nem a tratamenta desumana au

degradante".

A Constituicäa Estadual, em seu art. 4°, § 8 1 , tainbém

determina: "E passIvel de punicäa, nos termos da lei, a agente
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püblico que, no exercicio de suas atribuicöes, e independent emente

da funcão que exerca, violar direito constitucional do cidadão".

Portanto, deve ser encaminhada aos órgãos competentes,

notadamente ao Ministério Püblico, a noticia de crime contra a

administracao da justica, de acordo corn o art. 347 e seu parágrafo

ünico do Código Penal, tendo em vista a comprovada mudanca

encontrada na sala, objeto da denüncia, entre a visita da CPI e a

pericia, conforme laudo apresentado.

Quanto a Ronaldo Jaques Camargo da Cunha, Diretor do

Instituto de Criminalistica, em seu depoimento afirmou que as

mãquinas fotográficas da pericia näo são boas (fls. 1.500) e que as

Peritas disseram não ter condicöes de fazer a laudo (fis. 1.501),

além de que não as tinha acompanhado a Corregedoria, nem sabia por

que lá foram chamadas (fis. 1.519), não explicando tainbém por que

as fotos foram destruIdas. 0 depoimento do ilustre Diretor entra em

flagrante contradiçao corn os das Peritas e mostra-se eivado de

malicia. Afronta, pois, o art. 203 do Código de Processo Penal, não

relatando a verdade a que se obrigou como testemunha.

Os senhores André Luiz da Rocha, Fábio Bandeira, Geraldo

Caldeira Pereira e Marco Rezende de Paula e aqueles outros jâ

denunciados por abuso de poder e autoridade desconheceram a

Constituição, adotando comportamento ofensivo a moral, aos bons

costumes, aos principios da justica, da eqtiidade e da honestidade

e, conseqUentemente, ao princIpio constitucional da moralidade

administrativa.

Quanta aos Peritos que formularam a segundo laudo,

constataram realmente aquilo que viram, já que a local estava

modificado, conforme ficou demonstrado. Entretanto, apresenta-se

coma relevante a falta de cuidados e maiar zelo em suas funcoes,

que se pode perceber em seus depoimentos.

Recomenda-se a envia dos autos aa Sr. Governador do

Estado, Dr. Eduardo Azeredo, para que se inteire das denüncias aqui

farmuladas e passa, conhecenda-as, tamar as atitudes cabiveis, de

campetência do Chefe do Poder Executiva.
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Apesar das constantes negativas por parte das

autoridades, está suficienternente demonstrada a existência de

tortura, tornando clara a verdade de todas as denüncias formuladas

sobre a assunto, nascidas de pessoas dos mais diferentes segmentos

sociais e confirmadas por esta CPI. Dizer que so crirninosos

denunciararn, para difamaçäo de elernentos da policia, e tentativa de

desqualificar os trabaihos desta Cornissäo. E born que se realce que,

diante das evidências, esta Cornissão fez suas as denüncias que

recebeu contra comportarnentos que ofendem a cidadania e a dignidade

humanas.

A Comissäo defende a tese de que qualquer servidor da

Policia Civil, da Policia Militar ou da Secretaria da Justica que

estiver respondendo a inquérito relativo a rnatéria dessa natureza

seja afastado de suas funcoes. Corn esse objetivo, a Cornissäo

encarninhou ao Governo Estadual solicitacào para que fossern

afastados de suas funcOes a Diretor do DEOESP e a Diretor da

Penitenciária Nelson Hungria, tao logo tomou conhecimento das

denüncias narradas neste relatório. Tbrna agora a iniciativa de

apresentar a esta Casa projeto de lei sobre a rnatéria.

Cornpareceu ainda a esta CPI a Presidente da Associaçào de

Crirninalistica e Peritos do Estado de Minas Gerais, Levi Eduardo

Santos, para discussào da questaa da autonornia dos institutos de

criminalIstica. A Corregedoria de PolIcia, pelo depoirnento por ele

prestado a esta Cornissäo, decidiu processá-lo. A Cornissão entende

que esse ato é tentativa de intirnidacao dos servidores e de

cercearnento ao seu trabaiho investigatOrio.

Essa atitude da Carregedoria-Geral de Policia e as fatos

relacianados corn a lauda pericial rnostrarn que a vinculaçao da

pericia oficial a órgäos policiais é absolutarnente inaportuna e se

presta a grosseiras rnanipulacoes. Coma já é feito em outros

Estados, a confiabilidade e a seguranca dos resultados obtidos par

essas instituiçOes nAo podern ser colocadas em düvida ou sujeitas a

pressOes de qualquer natureza. Assirn a CPI, defendendo a tese da
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autonomia pericial, submete ao exame desta Casa proposta de emenda

A Constituicao dando autonomia aos órgäos periciais.

A comissäo parlamentar de inquérito compete, como

atribuicào constitucional, apurar denüncias e apontar

irregularidades. Feito isso, enviar as conclusöes ãqueles que têm

competência para a penalizacäo, apresentando também, no rol de suas

atribuicöes, sugestöes de medidas que deveräo ser implementadas por

outros órgäos e entidades afetos a execucäo.

Diante de todas as evidências, principios constitucionais

e legais foram violados, impondo-se o encaminhamento dos fatos ao

Ministério Püblico e as autoridades governamentais, para apreciacao

da realidade comprovada de violacäo e sua contencäo. Deixar livres

os agentes que os praticaram corresponde a referendar

comportamentos que constituem frontal violacäo da ordem jurídica. 0

procedimento para pôr fim a essa situacäo é dever de quem

legalmente deve punir as responsàveis por essa afronta e aqueles

que, permitindo a ocorrência, contribuem para a sua ilegalidade.

Para todos requerem-se as sancöes civil, criminal e administrativa.
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3 - CONCLUSOES

Diante do exposto, esta Comissäo Parlamentar de Inquérito

apresenta as conclusöes que se seguem, tematicamente enumeradas, em

que sintetiza os problemas e as irregularidades encontrados e

indica, em cada caso, as providências necessárias para sand-los.

Apresentamos, ainda, ac final deste relatório, as

proposicöes legislativas destinadas a consecucão das providências

indicadas.

3.1 - Obras

3.1.1 - Considerando a reduzida oferta de trabaiho para

os detentos das penitenciárias mineiras e o prejuIzo que isso

acarreta àqueles que tern direito a remissão da pena; considerando

as possibilidades de diminuicäo dos custos de construcao e reforma

desses estabelecimentos, mediante o aproveitamento da mão-de-obra

dos presos, esta CPI solicita ao Governo Estadual, especialmente

aos Secretários da Justiça e da Segurança Püblica, seja dada

preferência a mào-de-obra carcerária nas obras de construgão e

reforma de unidades carcerárias, sempre que as condiçôes legais e

de segurariça o perrnitirem.

3.1.2 - Considerando os custos de construcao de cadeias,

conforme informacoes prestadas pelo Secretário da Seguranca Püblica

e dados constantes no relatório encaminhado pelo Fundo

Penitenciário Estadual, a Comissào determina ao Tribunal de Contas

do Estado a realização de auditoria para a apuraçào de indIcios de

superfaturainento na construçào dessas obras.

3.1.3 - A CPI solicita, ainda, da Comissão de

Fiscalizagão Financeira e Orçamentária desta Casa Legislativa o

devido acompanhamento da rnatéria.

3.1.4 - Considerando as variacöes de preco das obras de

construcão de novas cadeias, diante dos dados apresentados pelo

Secretário da Seguranca Püblica e do relatório do Fundo

Penitenciãrio, a Comissão determina ao Grupo Coordenador do Fundo
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Penitenciário Estadual que encaininhe a esta Casa, no prazo de 90
dias, estudos indicativos dos valores máximos de construçào dos
estabelecimentos penais, calculados por cela, região e tipo de
cons trução.

3.1.5 - A Comissão solicita, ainda, a Secretaria da
Justiça o estabelecimento de normas técnicas minimas que orientem a
construção dos estabelecimentos penais, considerando questóes de
segurança, salubridade, equipamentos necessários, entre outros,
conforme as prescrigâes contidas nas "Regras MInirnas para o
Tratainento do Recluso" e nas Leis de Execuçào Penal.

3.2 - Licitaçôes
3.2.1 - Considerando as dificuldades referentes a

apuracão de possIveis irregularidades na prestacäo de servico de

alimentaçâo as penitenciárias e as cadeias, no que se refere ao

preco das refeicôes e as renovacöes contratuais, conforme denüncias

apuradas, esta CPI determina ao Tribunal de Contas do Estado a
realizagão de auditorias nas contas referentes as licitaçôes e aos
contratos realizados nos ültimos dois anos, corn esse fim, pelas
Secretarias da Segurança Püblica e da Justiça.

3.2.2 - A Comissão encarninha a docuinentação obtida sobre
o tema a Comissão de Fiscalização Financeira e Orgainentária desta
Casa Legislativa, solicitando que proceda a conclusão dos estudos.

3.3 - Fundo Penitenciário Estadual
3.3.1 - Os recursos sob a gestào da Secretaria da

Fazenda, atualmente na ordem de R$14.000.000,00, näo estào sendo

repassados as Secretarias da Seguranca Püblica e da Justica e ate o

inIcio dos trabaihos da Comissäo nào tinham sido aplicados.

3.3.2 - A Comissäo verificou que algumas mudancas na

forma de funcionamento do Fundo poderào agilizar a sua utilizacão.

Assim, apresenta a esta Casa Legislativa projeto de lei propondo as
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seguintes alteraçôes na Lei n o 11.402, de 14/1/94, que criou o
Fundo Penitenciário Estadual:

a) considerando que a morosidade da utilizaçào desses
recursos se deve, em parte, ao n(irnero de convênios exigidos para a
sua liberaçào, propôe-se que o órgão gestor passe a ser a
Secretaria da Justiça, cujas atividades estão diretainente
relacionadas corn os objetivos do Fundo, além de ser ela a
responsável pela custódia de todos os presos provisórios e
condenados;

b) no sentido de dar ao Grupo Coordenador uma
participação major e mais legitima, propomos a inclusào, entre Os

seus integrantes, de urn representante do Ministério Püblico, urn
representante da Pastoral Carcerária, urn representante das igrejas
evangélicas, por elas indicado, e urn representante das entidades
civis cuja area de atuaçào esteja compreendida entre os objetivos
do fundo;

c) estabelecemos, ainda, a proposta de que se excluarn do
Grupo Coordenador os representantes da Secretaria da Segurança
Piiblica e da Asseiribléia Legislativa;

d) considerando a falta de preparação adequada do pessoal
penitenciário e carcerário, queremos acrescentar, entre Os

objetivos do Fundo, a forinação e o treinamento de agentes
penitenciários e outros funcionários necessários ao funcionainento
do sistema carcerário, bern como a assistência e a formação
profissional do detento;

e) reconhecendo a irnportäncia do trabalho desenvolvido
pelas instituiçâes civis na recuperação dos presos e na hurnanizaçäo
das prisâes, a Comissão sustenta, no projeto de lei, a inclusào
dessas entidades, atendidas as exigências legais, na relação dos
beneficiários dos recursos;

f) considerando que nào cabe a Secretaria da Segurança
Püblica a custódia de presos de qualquer tipo, a Comissão sustenta,
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no projeto, a retirada de sua participação como beneficiária do

Fundo Penitenciário Estadual;

g) os recursos do Fundo Penitenciário Estadual serào

depositados em conta própria, ficando a instituiçào bancária

obrigada a apresentar prestaçâo trimestral de contas dos valores

nela depositados e dela retirados.

3.3.3 - Tendo em vista a necessidade de major agilidade

na utilização dos recursos destinados ao sistema prisional, a CPI

solicita ao Governador do Estado que seja descentralizada a emissào

de empenho no âmbito da Secretaria da Justiça, passando os

Diretores de estabelecimentos penais a ser "ordenadores de

despesas".

3.3.4 - No sentido de aumentar os recursos destinados ao

sistema carcerário, a Comissão apóia a aprovaçào do Proj eto de Lei

no 1.150/97, de autoria do Deputado Joào Batista de Oliveira, que

dá nova redagão ao art. 36 da Lei no 12.427, de 27/12/96, que

dispôe sobre as custas devidas ao Estado no ânibito da justiça

estadual de 10 e 2 0 graus.

3.3.5 - A näo-aplicacào dos recursos do Fundo

Penitenciário Estadual e a falta de critérios na sua destinacao,

demonstradas neste relatório, exigem a realizacäo de uma auditoria.

Esta Comissão determina ao Tribunal de Contas do Estado

providências nesse sentido.

3.4 - Guarda do Preso

3.4.1 - Conforme amplaniente documentado, a Secretaria da

Justica nao cumpre as determinacOes contidas no art. 170 da Lei de

Execucão Penal. A Secretaria da Seguranca Püblica, por sua vez,

mantém sob a sua guarda presos provisórios e condenados, em franco

desrespeito a essas normas e aos tratados internacionais dos quais

o Brasil é signatârio, que nao admitem esse tipo de funcào para a

policia.
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3.4.2 - Tendo em vista a necessidade de se colocar em

execucäo os referidos textos legais, fazendo, dessa maneira, corn

que a Secretaria da Justica assuma plenamente as suas

responsabilidades legais, a Comissào solicita a Secretaria da Casa

Civil e Comunicação Social a formagäo de urn grupo de trabaiho corn a

finaiidade de elaborar urn piano de transferência de todos os presos

sob a guarda da Secretaria da Seguranga Pübiica para a Secretaria

cia Justiça, a ser executado no prazo máximo de dois anos, que

cleverá ser encarninhado, para estudo, a Comissão de Direitos e

Garantias Fundamentals desta Casa Legislativa em 90 dias.

3.4.3 - Considerando as caracterIsticas especificas de

alguns estabelecimentos penais atualmente sob o controle da Policia

Civil, a Comissão entende set urgente e necessária a subordinacão

destes ao órgäo legalmente responsável pela guarda carcerâria no

Estado. Nesse sentido, apresenta projeto de lei propondo a imediata

transferência da Casa de Detenção Antonio Dutra Ladeira, em

Ribeirão das Neves, do Presidio Santa Terezinha, em Juiz de Fora, e

da Cadeia Pübiica de tJberlândia para a Secretaria da Justiça.

3.4.4 - A Comissào solicita, ainda, ao Governador do

Estado que determine a transferência para a Secretaria cia Justiça

das cadeias novas ou em fase de licitaçào ou construção,

financiadas corn recursos federais ou estaduais de quaiquer

natureza, mediante convênio corn a Secretaria cia Segurança Püblica.

3.4.5 - A Comissào propOe, em projeto de lei, que se

atribua a Poiicia Militar, provisoriarnente, a responsabiiidade peio

transporte carcerário, ate que a Secretaria da Justiça tenha

condiçOes de exercer essa função.

3.5 - Autonomia das InstituiçOes Periciais

3.5.1 - Conforme foi demonstrado neste relatório,

constataram-se faihas no laudo pericial encaminhado pelo Instituto

de Criminalistica. A Comissão entende que essas falhas tiveram por

objetivo desqualificar o relatório da visita ao local, efetuada
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pelos seus membros em 9/4/97, bern como perturbar os trabaihos

investigatórios.

3.5.2 - Considerando os desmandos praticados pela direção

do Instituto de Criminalistica, que resultaram em graves prejuízos

para o laudo pericial do local denominado "igrejinha" no

Departamento de OperacOes Especiais da Secretaria da Seguranca

Püblica, conforme ampla documentacäo contida neste relatório, esta

Cornissão solicita do Governador do Estado a exoneração do Delegado

Ronaldo Jacques Camargos da Cunha da direçào desse ôrgào püblico.

3.5.3 - Como a Cornissão entende que os atos praticados

pelo referido Diretor tiveram por objetivo desqualificar e

perturbar o trabalho investigatôrio que estava em andamento,

encaminha ao Ministério Püblico e a Corregedoria de PolIcia as

provas documentais sobre a rnatéria, para as medidas cabiveis.

3.5.4 - Por essa razöes, encaminha tambérn a Corregedoria

de PolIcia denüncia contra os peritos crirninais Fernando Antonio

Araüjo e Wallace Wellington Ferraz, corn as respectivas provas

docurnentais da matéria, e solicita ao Secretário da Segurança

Püblica o afastamento dos referidos servidores de suas atividades

periciais ate a conclusão dos procedirnentos investigatOrios.

3.5.5 - Atendendo as orientacöes contidas no Plano

Nacional de Direitos Humanos, cuja elaboracäo contou corn a

participacào desta Casa Legislativa, por meio de sua Comissäo de

Direitos e Garantias Fundarnentais, a CPI propOe a ampla e total

autonornia dos institutos periciais do Estado, bern corno a sua

desvinculaçào das autoridades policiais, na forma das proposiçöes

que apresenta.

3.5.6 - A CPI recebeu grave denüncia em depoimento do

Presidente da Associacão de CriminalIstica do Estado de Minas

Gerais, Sr. Levi Eduardo Santos, que participou de reuniäo em que

se discutiu a autonomia do Instituto de CriminalIstica. Em

decorrência do depoimento prestado a Comissäo, a Corregedoria de

PolIcia decidiu abrir inquérito contra o depoente. A Comissäo
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considera a iniciativa da Corregedoria grave tentativa de

intimidacão do servidor e de cerceamento do trabaiho investigatório

desta CPI. Manifesta sua indignacão e repüdio pelo gesto arbitrário

e solicita que o Secretário de Estadô da Segurança Püblica dê

imediatamente por encerrado o processo contra o perito.

3.6 - Politica Carcerária do Estado

3.6.1 - Diante da constatacão de que a polItica

carcerária adotada pelo Governo não tern correspondido a magnitude

da questao carcerária no Estado; de que as irregularidades,

deficiências, imperfeiçoes e perversidades no sistema carcerário em

funcionamento, conforme ampla documentacão constante neste

relatório, exigem uma acao governamental imediata e de que é

necessária a execucão, pelo Estado, das diretrizes do Programa

Nacional dos Direitos Humanos, a Comissào apresenta projeto de lei

que trata das diretrizes para a implantação de uina nova poiltica

carcerária.

3.6.2 - Adaptado aos preceitos constitucionais e aos

tratados internacionais, esse projeto de lei pretende definir uma

politica carcerária que tenha por principios o respeito a dignidade

da pessoa humana e a reafirmacao do instituto das penas

alternativas como a prática penal que meihor atende os interesses

da coletividade.

3.6.3 - Essa proposição, ao reconhecer que a omissão das

comunidades em face da situação dos condenados é prejudicial a todo

o conjunto social, busca incrementar o envolvimento da sociedade

corn a tarefa estatal de recuperá-los.

3.6.4 - A CPI reafirma a constatacão de que as grandes

instituicoes carcerárias são produtoras e reprodutoras de

delinquentes, como o comprovam inümeros estudos de especialistas

sobre a matéria, pois são espacos privilegiados para a aprendizagem

de cornportamentos e técnicas criminais. Assim, o referido projeto

de lei pretende exigir que o encarceramento se dê preferencialmente

em pequenas penitenciárias e cadeias püblicas, de caráter local,
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pois são essas econômica e socialmente viäveis para a solucao do

problema carcerário do Estado.

3.6.5 - Nesses termos, o projeto de lei propöe:

- a criacão do Colegiado Penal, ôrgão auxiliar na

administracao da instituicão penal, garantida a participacão, em

sua composicão, de representantes da comunidade, de órgãos e

entidades e de familiares dos presos, ao qual caberia o

acompanhamento na fiscalização do funcionamento do estabelecimento;

- o incentivo a aplicacão das penas alternativas;

- definicao da capacidade maxima para a construcao de

novos estabelecimentos penais;

- definicão dos critérios para localizacão regional e

distância de centro urbano;

- ênfase no caráter reeducativo do espaco carcerário.

PropOe, também, a descentralizacão do Conseiho

Penitenciário, pela criacão de conselhos correspondentes nas 25

divisOes administrativas do Estado, na forma de projeto de lei

apresentado em anexo.

3.6.6 - A Comissào solicita ainda ao Governador do Estado

especial ernpenho no sentido de providenciar a inforrnatizaçào do

sistema penitenciário, corn a centralização da coleta de dados e a

sua divulgaçào.

3.6.7 - Considerando que o disposto no art. 66, VII, da

Lei n o 7.210, de 1984, não vem sendo cumprido adequadamente, devido

ao acümulo de trabalho dos magistrados, a Comissão solicita ao

Presidente do Tribunal de Justiga do Estado que exerça a iniciativa

para a criaçào de mais varas de execuçâo penal no Estado.

3.6.8 - Considerando ainda o acümulo de processos nas

varas de execucão penal, a CPI solicita ao Procurador-Geral da

Justiça que providencie a arnpliagão do nürrtero de prornotores em

varas de execuçào penal.

3.6.9 - A Comissão solicita ao Presidente da Tribunal de

Justiça que sejam tomadas as providências necessárias a efetiva
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estruturaçào do juizado especial criminal, dotando-o de servidores,

JuIzes, Promotores e toda a instruméntaçào necessária ao seu

funcionamento.

3.6.10 - A CPI solicita ao Presidente do Tribunal de

Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, e ao Governador do Estado

que promovam, mediante convênio, a participação das Prefeituras

Municipais na fiscalizagão da aplicação das penas alternativas.

3.7 - Denüncias de Violação dos Direitos Huinanos

3.7.1 - Conforme constatado neste relatório, são fortes

os indicios de que a prática de torturas é de uso corrente nas

prisöes e cadeias do Estado. A CPI recebeu as mais diversas

denüncias nesse sentido, tanto de presos condenados como de pessoas

detidas apenas para prestarem depoimentos. Colheu depoimentos em

penitenciárias e em cadeias püblicas e registros visuais por meio

de fotografias e fitas de video. Realizou reuniöes especiais para

ouvir cidadãos que denunciavam terem sido torturados pela Policia

Civil em celas de delegacias. Chamou, ainda, para prestar

depoimento, condenados e policiais e Diretor de penitenciária

denunciados. Além disso, colheu provas documentais sobre a questão.

3.7.2 - Em seu trabalho investigatório, descobriu e

denunciou a existência, no Departamentd de Operacoes Especiais da

Secretaria de Estado da Seguranca Püblica, de uma sala denominada

"igrejinha", utilizada, segundo os indicios, para torturar presos

ou pessoas sob investigacao.

3.7.3 - Denüncias de atos de :iìêi	 fisica e de maus-
tratos	 tainbém foram apresentadas por presos 	 detidos na

Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Ipaba, e na

Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, quando da visita da

Comissão a esses estabelecimentos.

3.7.4 - Verificou-se que, no âinbito da Policia Civil, a

tortura é utilizada como método investigatório. 0 policial, muitas

vezes, não leva em conta o caráter técnico-cientifico do seu

trabaiho. Enquadram-se nessa situacão os casos ocorridos corn Sidney
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Cangussu, Antonio Barbosa do Carmo, Itamar Pereira Melgaco e

AntOnio Ribeiro da Silva, que depuseram nesta CPI, conforme ficou

registrado nos autos.

3.7.5 - Em penitenciárias, a tortura se dá, muitas vezes,

por simples perseguicäo ou desavenca entre a guarda e o detento.

Tal foi o teor das denüncias apresentadas pelos presos de Contagem,

que teriam sido novamente torturados após terem prestado

depoimentos a esta Comissão de Inquérito.

3.7.6 - A Comissão constatou que a prática de tortura é

reincidente, mesmo entre policiais já condenados. A impunidade,

extremamente prejudicial a ordem legal, acaba mantendo o preso a

mercê de individuos potencial ou comprovadamente perigosos, que

exercem funcOes policiais.

3.7.7 - Diante desses fatos, a Comissäo entende ser

necessária uma enérgica acäo dos poderes püblicos a fim de se

evitarem tais abusos. Assim, como forma de coibir a reincidência da

tortura no ârnbito da PolIcia Civil e do sistema carcerärio do

Estado, apresentamos projeto de lei que trata do afastamento de
suas fungöes e do impedirnento para a ocupação de cargos de
confiança de servidores que se encontrem respondendo a processo
penal ou administrativo.

3.7.8 - Esta Comissào apóia o Projeto de Lei n° 741/96,
de autoria do Deputado Durval Angelo, que cria a Ouvidoria de
Policia do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

3.7.9 - Esta CPI solicita a Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais desta Casa Legislativa a criação de um
arquivo referente as denüncias de casos de violação dos direitos
huinanos ocorridos no Estado, para perinitir que se exija das
autoridades püblicas o afastainento de policiais envolvidos bern corno
sua devida punição.

3.7.10 - Solicita ainda que a Cornissão de Direitos e
Garantias Fundarnentais da Assernbléia Legislativa faça visitas
periódicas aos estabelecimentos penais do Estado, corn a finalidade
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de fiscalizar o curnprimento das normas legais, em especial o
respeito aos direitos humanos no interior desses estabelecimentos.

3.7.11 - Chegaram a Comissão denüncias de que membros da

Pastoral Carcerária tiveram violados seus direitos de acesso ao

interior da Penitenciária Nelson Hungria. Conforme denüncias

apresentadas pelos presos, seus familiares também sofrem constantes

constrangimentos durante as visitas. Nesse sentido, a Comissão
solicita do Governo Estadual a devida aplicação das leis sobre a
matéria.

3.7.12 - A Comissão solicita ao Governador do Estado que
os servidores da Policia Civil e da Secretaria de Estado da Justiga
abaixo relacionados, envolvidos corn as denüncias de violação dos
direitos hurnanos apresentadas neste relatôrio, sejarn imediatainente
afastados de suas funçôes, como condiçào para que as apuraçôes
possain transcorrer sem prejuizo de resultados e em respeito a
moralidade administrativa cons ti tucionalmente exigida. São estes os
envolvidos:
1 - Antonio João Reis, Delegado-Chefe do Departamento Estadual de
OperaçOes Especiais;
2 - André Luiz da Rocha, Delegado titular da Delegacia de Crimes
contra a Fazenda Püblica;
3 - Geraldo Augusto Caldeira Pereira, Detetive do Departamento de
OperaçOes Especiais da Secretaria de Estado da Segurança Püblica;
4 - Marco Rezende de Paula, Detetive do Departainento de OperaçOes
Especiais da Secretaria de Estado da Segurança Püblica;
5 - Fábio M. Bandeira, Detetive do, Departamento de OperaçOes
Especiais da Secretaria de Estado da Seguranga Püblica;
6 - Major Marcelo Alvaro Assis de Toledo, Diretor da Penitenciária
Nelson Hungria;
7 - Agentes e funcionários da Penitenciária Nelson Hungria
conhecidos por Major Moraes, Juscelino e "Cabelinho";
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8 - Agentes e funcionários da Penitenciária Dênio Moreira de

Carvaiho: Sargento Alvarenga, Cabo Ronaldo Dutra, Cabo Alberto e

Sargento Viganó.

3.7.13 - A Comissão encaininha ao Ministério Püblico os

elementos constitutivos dessas acusaçôes, corn a solicitaçào para

que sejarn instauradas as competentes açôes penais contra os

envolvidos.

3.7.14 - Corn a finalidade de se pôr fim a essa situacao,

a Cornissão solicita ao Presidente do Tribunal de Justiça que tome

providências para priorizar Os julgamentos de crimes contra os

direitos humanos.

3.7.15 - Encaininha, tainbém, a Corregedoria-Geral da

Poilcia as provas docurnentais sobre a matéria, corn a solicitação de

que sejam abertos inquéritos administrativos para a apuração dos

fatos.

3.7.16 - Tendo em vista as graves violacöes relatadas

neste relatório, a Comissào apresenta projeto de lei que transforrna

a Secretaria de Estado da Justiça em Secretaria de Estado da

Justiça e dos Direitos Humanos, para o qual solicita o apoio dos

nobres pares.

3.7.17 - Esta CPI solicita ao Governador do Estado que

seja imediatamente retirada do Departamento de Operaçâes Especiais

da Secretaria de Estado da Segurança Püblica a guarda de presos de

qualquer natureza. 0 Departainento deverá ser transferido para

outras dependências daquela Secretaria, e o prédio que ocupa

transformado em cadeia püblica, sob o controle adininistrativo da

Secretaria de Estado da Justiça.

3.7.18 - Considerando as exigências constitucionais

relativas a moralidade administrativa no serviço püblico e as

impropriedades detectadas por este relatório, a Comissâo apresenta

projeto de lei que trata do assunto.

3.7.19 - Solicita a Mesa da Assembléia a criaçào de urn

serviço permanente de orientação e recebimento de denüncias de
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violação de direitos huinanos, no ârnbito:do Centro de Atendimento ao

Cidadão - CAC - , sob a coordenação da Comissâo de Direitos e

Garantias Fundamentais.

3.8 - Vagas Ociosas

3.8.1 - Diante das estatIsticas apresentadas, a Comissäo

constatou a existência de 1.940 celas ociosas nas unidades

carcerárias da Secretaria de Estado da Justica e de 60 vagas na

Casa de Detencäo Dutra Ladeira, que poderäo ser utilizadas em curto

prazo, desde que tomadas as medidas administrativas necessárias.

3.8.2 - Perante esta Comissão, representantes de ambos as

sistemas apresentaram justificativas grosseiras para a não-

utilizacào de tal nümero de vagas: erro, em planilha, faita de casa

de Diretor e canil, descarga do vaso sanitário da cela estragada,

uso das celas pela guarda, entre outras. Considerando as dados

disponIveis e as visitas realizadas, a Comissäo nao considerou

válida a maioria dessas explicacoes. Elas demonstram, pelo

contrário, uma tentativa de escamotear a realidade, em alguns

casos, e revelam, em outros, um grande desconhecimento da situacão

por parte dos administradores.

3.8.3 - Dessa forma, entendemos que a manutencao dessas

celas ociosas, enquanto nas cadeias a superlotacäo é desesperadora,

revela a grau de inércia a que chegou a administracào püblica

estadual, envolvida na defesa de grupos e interesses

corporativistas e individuais.

3.8.4 - Sua insensibi1idade aos apelos constantemente

encaminhados pelo Ministério Püblico, pelo Poder Judiciário, pela

imprensa, pelas famIlias dos detentos, coma pelos seus atos

desesperados, revelam, ainda, o grau de , desumanidade a que chegaram

esses administradores.

3.8.5 - Considerando que esses fatos demonstram grave

desrespeito aos principios constitucionais da razoabilidade e da

moralidade administrativa, esta CPI solicita ao Governador do

Estado o reexame dos quadros de diregào das Secretarias de Estado
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da Justiça e da Seguranga Püblica, a fim de que no Estado seja
implantada uina politica carcerária mais eficaz, mais huinana e que
atenda a ordem legal vigente.

3.8.6 - A firn de garantir a ocupacäo das vagas atualmente

existentes no prazo mais rápido possIvel, a Comissão solicita ao
Poder Executivo:

a) a agilizaçâo de concursos püblicos e a nomeação de
pessoal para as unidades carcerárias de Governador Valadares e
Con tagem;

b) construgão do canil e da casa do Diretor de Governador
Valadares a fim de viabilizar a sua inauguraçào imediata;

c) agilização no processo de matriculas de presos nas
unidades carcerárias da Secretaria da Justiça.

3,9 - Deficiências no Tratamento do Preso
3.9.1 - A CPI constatou que näo ha, por parte da

Secretaria da Justica, uma orientacào aos seus estabelecimentos

penais quanto ao tratarnento carcerário a ser oferecido. A grande

maioria nao recebe nenhurn tipo de assistência educativa,

profissional ou oportunidade para trabaihar, permanecendo na

ociosidade.

3.9.2 - Nas delegacias e cadeias püblicas, onde estäo

mais de 80% de todos os presos do Estado, näo ha nenhuma

assistência .educacional ou profissional nem espacos próprios para

instalacäo de oficinas e salas de aula,, para receber visitas ou

tomar banho de sol. Näo ha tratamento de espécie alguma.

3.9.3 - Por outro lado, a Comissão teve a oportunidade de

verificar os resultados do trabaiho desenvolvido pela Associacào de

Protecào e Assistência ao Condenado - APAC -, instituicäo que

desenvolve projetos de recuperacão corn resultados animadores e a

baixo custo.

3.9.4 - Em face dessas constatacoes, a Comissão deterinina
ao Conselho de Criminologia e Poll tica Criminal que encaminhe a
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Comissão de Direitos e Garantias Funcamentais, no prazo de 180

dias, urn programa estadual de recuperação do preso, contemplando as

experiências citadas neste relatôrio bern como outras inovaçâes

voltadas para a efetiva reintegragào do 1preso ao convIvio social, e

que apresente, ainda, uina soluçâo alternativa para a situação em

que se encontra a penitenciária de Contagem.

3.9.5 - Compreendendo a necessidade do envolvimento

comunitário no trabaiho de recuperaco carcerária, a Comissào

solicita ao Poder Judiciário que incentive a criação de Conselhos

da Comunidade em todas as comarcas do Estado e encaminha ao Governo

do Estado pedido para que sejam desenvolvidas campanhas püblicas

nesse sentido.

3.9.6 - Pelas razöes ja apontädas neste relatório, esta

Comissão se posiciona contrariamente a qualquer projeto de

transformaçào da Casa de Detençào Dutra Ladeira em centro de

triagem.

3.9.7 - Esta CPI solicita ainda dos Secretários de Estado

da Saüde e da Justiça que tomem as proyidências necessárias para

clue o Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz e o Hospital de

Toxicômanos Pe. Wilson Vale da Costa sjam incluldos no Sistema

Unico de Saüde - SUS.

3.9.8 - Considerando a necessidade de se garantir o

trabaiho no interior das prisöes, os Deputados meinbros desta

Comissào solicitam de seus pares apoio para a reapresentação, para

novo exaine desta Casa Legislativa, nos termos do art. 194 do

Regimento Interno, do Projeto de Lei n o 738/96, que dispâe sobre

incentivos fiscais as pessoas juridicas que empreguern trabaihadores

presos ou egressos, de autoria do Deputado Durval Angelo.

3.9.9 - A Comissào apóia o Projeto de Lei no 478/95, que

dispôe sobre o livre acesso da sociedade aos estabelecimentos

policiais e carcerários, de autoria do Deputado Marcos Helênio.
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3.9.10 - A Comjssão sOlicita ao Governo Estadual
providências que garantam o pleno cumprirnento da Lei n o 12.492, de
17/4/97 - Lei João Leite, -, que dispôe sobre o sistema de revistas
nos estabelecimentos carcerários do Estado e dá outras
providências, especialmente no que se refere a imediata
regulainentação do art. 2° desse texto legal.

3.9.11 - A Comissão solicita ao Poder Judiciário e ao
Ministério Püblico que sejarn divulgadas para conhecirnento de JuIzes
e Promotores as experiências desenvolvidas pela Associação de
Proteção e Assistência ao Condenado - APAC - nos MunicIpios de
PatrocInio, Itaüna e Araxá, corn a recomendação para que examinem a
possibilidade da viabilização desse trabaiho em suas cornarcas.

3.9.12 - Considerando as enormes carências da populacào
carcerária do Estado, a Comissão solicita ao Secretário de Estado
da Justiça providências para a reativaçào do Serviço Social
Penitenciário, nos moldes previstos na Lei de Execuçào Penal
estadual.

3.9.13 - Solicita, ainda, ao Governador do Estado
providências para a criaçào de serviço de assistência social e
juridica, no ârnbito da Secretaria de Estado da Justiça e de
Direitos Humanos, conforme projeto de lei apresentado em anexo a
este relatôrio, para as vItimas da violência e suas famIlias.

3.9.14 - Esta CPI reprova veementemente a determinação do
Secretário de Seguranga Püblica, Santos Moreira da Silva, de cortar
a alimentação do presos da unidade prisional da APAC de Itaüna, que
é paga pelo Estado, e solicita ao Governador do Estado que
determine a continuidade do serviço e o apoio necessário ao
funcionamento dessa prisão.

3.10 - Recursos Humanos do Sisterna Carcerário
3.10.1 - No tratado "Regras MInirnas para o Tratamento 'dos

Reclusos", da Organizacäo das Naçöes Unidas, do qual o Brasil é

signatário, afirma-se que "a funcão penitenciária constitui urn
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serviço social de grande importância" e é nesse sentido que esta

Comissäo entende que deve ser orientada a politica estadual para o

pessoal do setor, dela desvinculando-se qualquer caráter militar ou

policialesco.

3.10.2 - A CPI constatou que 01 sistema carcerário mineiro

apresenta deficiências e ilegalidades graves que devem ser

imediatamente sanadas. 0 desrespeito aos, tratados internacionais, a

legislacao federal e as normas estduais é flagrante, pois

constatou-se que:

a) os agentes penitencidrios nào recebem a formacao

adequada para desempenho de suas funcoes, em desacordo corn o art.

183 da LEP;

b) que agentes penitenciários sem nenhuma formacao,

qualificacäo ou mesmo avaliaçao de capacidade são contratados para

o trabalho em penitenciárias, ferindo os arts. 179 e 180 da Lei n°

11.404, de 1994;

C) que a falta de formaçao adequada do pessoal

penitenciãrio contribui para o trataiqento violento atualmente

dispensado ao preso na maioria das prisbes visitadas pela CPI;

d) inexiste o estatuto do pessoal penitenciário, conforme

exigência contida no art. 177 da Lei n° 11.404, de 1994;

e) policiais militares refortnados e policiais civis

aposentados exercem a guarda de presds nas penitenciárias de

Conta gem e de Ipaba;

f) policiais civis na ativa sao os responsáveis pela

guarda de cerca de 80% dos presos do Estado, em desrespeito a parte

B, VII, n° 3, das TT Regras Minimas para oTratamento dos Reclusos",

da Organizacao das Nacoes Unidas.

3.10.3 - Considerando a necesidade de se organizar

adequadamente o sistema carcerário e de adequa-lo as normas

jurIdicas em vigor, a CPI solicita ao Governador do Estado a adogão

das seguintes medidas:
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a) exoneração de todos os poiiciais militares reformados

e policiais civis aposentados em exercIcio nos estabelecimentos

penais vinculados a Secretaria de Estado da Justiça;

b) suspensão das contrataçôes de agentes penitenciários e

abertura de concurso pübiico para o cargo, nos moldes prescritos

pela Lei n o 11.404, de 1994;

c) ativaçào e adequação da Escola Penitenciária para o

atendimento das necessidades de formaçào profissional exigidas pelo

sisterna e prescritas na LEP e nas "Regras Minimas para 0 Tratainento

dos Reclusos" da ONU;

d) encaminhamento a esta Casa, em caráter de urgência, do

estatuto do pessoal penitenciário;

e) a nomeagão de uma comissão de estudos visando a

impiantação do piano de cargos e saiários da categoria.
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4 - AGRADECIMENTOS

Em busca da compreensão desss questoes, a Comissão, ao

investigar as irregularidades, ouviu el recebeu diversas propostas

oriundas dos segmentos sociais envolvidos com o problema

carcerário, como as do Tribunal de Justica do Estado, dos JuIzes de

execucao penal, do Ministério Püblico, dos Secretários das Pastas

da Justica e da Seguranca Püblica e seus auxiliares, dos

representantes do Conselho de Criminologia e PolItica Criminal, do

Conseiho Penitenciário, da Defensoria Püblica, da Pastoral

Carcerária Católica, de igrejas evangélicas, de entidades civis de

defesa dos direitos humanos, de entidades classistas e dos próprios

presos. Todos os que se dispuseram a discutir e apresentar

propostas, levantar denüncias, contribuir para o esciarecimento de

ques-toes, esta Comissào se prontificou a ouvir. Assim sendo,

acredita que nenhum segmento do Estado envolvido corn a matéria

ficou sem espaco para apresentar a sua contribuicao.

Por outro lado, a Comissäo convocou para prestar

depoimento todos os que, direta ou iniretamente, foram citados

como autores de possiveis irregularidaes; e quando o problema

assim o exigiu, convocou mais de uma vez ps depoentes.

Visitou, ainda, todas as penitenciárias e hospitais

vinculados a Secretaria da Justica, diversas unidades da Secretaria

da Seguranca Pilblica na Capital e no interior e, ainda, uma

experiência inovadora da Associacao de Protecdo e Assistência aos

Condenados - APAC.

No transcorrer dos seus trabaihos, esta Comissão

enfrentou inümeras dificuldades para revelar a sociedade a real

situaçào de suas prisöes, as condiçOes subumanas em que vivem os

detentos e a forma como são tratados pelos órgãos do Estado.

Denüncias de maus-tratos e violência e d existência de sessOes de

tortura em penitenciârias e em celas de delegacia foram

minuciosamente verificadas. Para apurar tais problemas, enfrentou

mais de uma tentativa de cerceamento a sua investigacao durante as
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visitas que realizou e nos depoimentos de alguns envolvidos que

faltararn corn a verdade perante a Comissäo.

As arneacas mais graves aos trabaihos vieram de urn

incêndio provavelmente criminoso no gabinete deste relator e de uma

arneaca de bornba em instalacöes desta Casa. Em nenhum mornento, no

entanto, a Comissäo duvidou da necessidade e da seriedade de sua

investigacäo, pois tern a mais absoluta conviccão de que essas

ameaças só podern ter partido de urn grupo isolado de pessoas que

ainda não compreenderam que a era da impunidade nos servicos de

seguranca estatais se encerrou corn a Constituicäo da Repüblica de

1988. Entre os direitos de cidadania instituldos pela Carta Magna

estäo incluIdos os direitos do preso, os limites da acäo policial e

o direito a seguranca, que devem ser respeitados (art. 5° da

Constituicäo Federal)

A Cornissão reconhece o esforço feito pelos profissionais

da imprensa que acompanharam seus trabaihos. Na tarefa de rnanter a

popuiacão informada sobre os polêmicos assuntos tratados, foi fiel

em suas abordagens e, muitas vezes, enfrentou tarnbém situacoes

adversas nas visitas realizadas.

Durante sua investigacäo, a Comissäo recebeu inürneras

manifestacöes de apoio vindas de todo o Pals, pelas quals agradece.

Manifesta ainda o seu apreco a colaboracão solidária do

representante da Pastoral Carcerária, Prof. Fábio Alves dos Santos,

do representante das igrejas evangélicas, Antonio Martins, e de

merribros do Ministério Püblico, em especial dos Promotores da Vara

de ExecucOes Criminals, Dr. Gilvan Alves Franco, Dra. Claudia

Spranger e Dra. Shirley Bertäo, que participaram como convidados e

estiveram corn a Comissão em todas as etapas.

Assessorando--nos de forma segura na elaboracäo deste

relatório, expressa ao Exmo. Sr. Presidente da Comissäo Parlamentar

de Inquérito, Deputado Joào Leite, os sinceros agradecirnentos, pelo

apoio sempre manifestado, demonstrando o seu elevado espirito de

cooperacào e humanidade na direcao dos trabaihos desta Comissäo.
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Ao Deputado Durval Angelo, Vice-Presidente da Comissão, o
relator ressalta a sua crescente adiniraçäo, destacando 0 seu
companheirismo nesta jornada, que contribuiu sobremaneira para o
sucesso das investigacOes levadas a efeito.

Aos Deputados Joäo Batista de Oliveira, Geraldo da Costa
Pereira, Dimas Rodrigues, Baldonedo Napoleäo e Miguel Martini,
integrantes desta Comissào, sempre presentes, principalmente nos
momentos mais dificeis de nossos trabaihos, este relator reafirma
sua gratidao, pois so corn a colaboraçao e a determinacao de todos é
que foi possIvel a conclusäo desta caminIiada.

Agradecemos ainda, de forma muto especial, ao Presidente
desta Casa, Deputado Romeu Queiroz, pelo 'l seu espirito democrático e
pelo apoio dado em todos os rnomentos, sobretudo nos mais dificeis,
a esta Comissào.

CapItulo especial de agradecimento é destinado a
Consultoria desta Casa legislativa, notadamente aos Consultores
Elcio Costa Moreira, Maria Elizabeth Gontijo dos Santos, Maria
Ignês Bouere Abijaudi, Francina Maria Monteiro Ribeiro, AntOnio
José Calhau de Resende, Sabino José Fortes Fleury e Antonio Alves
de Brito, que, corn a costumeira competénçia e elevado grau de zelo
e dedicacao, acompanharam o desenvolvirnento dos trabalhos.

Estendemos, ainda, os agradecimentos aos servidores da
Comissão, especialmente aos assessores Maria Aparecida Penido e
Luiz Fernando Cruz, pela disponibilidade e eficiência.

Näo poderiamos deixar de dizer, ao encerrar este
relatório, que, embora tendo convivido durante todos esse meses corn
a face mais escura da sociedade, os mernIros desta CPI continuam a
manter uma fé inabalável no ser humano. Nos mornentos mais dificeis
ou nos ambientes mais deplorãveis, encontramos pessoas dotadas da
mais profunda compaixão e solidariedade pelos menos favorecidos.
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Que a trabalho de todos nós se tome o marco de uma nova

era, a limiar de dias mais justos em que as valores humanitários da

solidariedade, da fraternidade e da harmonia prevalecam neste

Estado e neste Pals.

Sala das Comissöes, 10 de setembro de 1997.

Joäo Leite, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Durval Angelo -

Joäo Batista de Oliveira - Dimas Rodrigues.
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5 - ANEXOS

5.1. Proposiçôes Legislativas

PROJETO DE LEI No	/97

Altera a Lei n° 11.402, de 14 de janeiro

de 1994, e dá outrasprovidências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:

Art. 10 - Os arts. 2 1 , 5 0 , 6° e 70 da Lei n° 11.402, de

14 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciârio Estadual e dá

outras providências, passarn a vigorar con a seguinte redação:

"Art. 2 0 - Poderäo ser beneficiários do FPE:

I - a Secretaria de Estado da justiga.

II - as entidades nao governamentais, legalmente

constituidas, sem fins lucrativos, comprovadamente de utilidade

püblica, voltadas para a assistência aos encarcerados.

Parágrafo irnico - Os recursos seräo aplicados nos

estabelecimntos penais do estado, em cbnformidade com o disposto

nos arts. 82 a 104 da Lei Federal n° 7.210, de 11 de julho de 1984

- Lei de Execuco Penal.

Art. 5 0 - 0 órgão gestor do Fundo é a Secretaria de

Estado da Justica, e seu agente financeiro, o Banco do Estado de

Minas Gerais S.A. - BEMGE.

- 132 -



§ 10 - As atribuicOes do órgão gestor e do agente

financeiro são as previstas, respectivamente, nos incisos I e II do

art. 4° da Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993.

§ 20 - Incurube a Secretaria de Estado da Fazenda a

supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do FPE,

especialrnente no que se refere a:

I - elaboracão do cronograrna financeiro da receita e da

despesa;

II - elaboracão da proposta orcamentária do Fundo;

III - definicão sobre a aplicacão das disponibilidades

transitórias de caixa do Fundo.

"Art. 6° - São condicoes para liberacão dos recursos do

Fundo:

I - apresentacão, pelas beneficiárias, de projetos

referentes a construcão, reforma, rnelhoria ou arnpliacao de

estabelecimentos penais, forrnacão e treinarnento de agentes

penitenciários, assistência e forrnacão profissional para os

detentos, bern corno a aquisicão de equiparnentos para esses

estabelecirnentos;

II - dernonstracào pormenorizada da viabilidade técnica

dos projetos e de sua adequacão aos objetivos do tratarnento

penitenciário, de conformidade corn a Lei de Execucão Penal;

III - enquadramento do projeto pelo Grupo Coordenador.

§ 10 - Fica a Secretaria de Estado da Justica dispensada

da apresentacão de contrapartida.

§ 2° - A Secretaria de Estado da Justica poderà, mediante

convênio, repassar recursos do Fundo para entidades püblicas ou

entidades civis sern fins lucrativos.

§ 30 - A utilizacão dos recursos a que se refere o

parágrafo anterior sujeita-se ao disposto nos incisos I, II e III

deste artigo."

"Art. 7° - Integrarn o grupo coordenador do Fundo:

I - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado da

Just i c a;
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II - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;

III - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenacão Geral;

IV - 1 (urn) representante do Conselho de Criminologia e

PolItica Criminal;

V - 1 (urn) representante do Conselho Penitenciário;

VI - 1 (urn) representante do Banco do Estado de Minas

Gerais S.A. - BEMGE;

VII - 1 (urn) representante das entidades religiosas de

comprovada atuacäo junto ao sisterna penitenciário, na assistência

aos detentos, por elas indicado.

VIII - 1 (urn) representante das entidades não

governarnentais a que se refere o inciso I do art. 2 0 , indicado por

elas. '.

Art. 2 0 - Acrescente-se ao arti 8 0 o seguinte parágrafo:

"Art. 8°

Parágrafo ünico - Ficam o ageite financeiro e a gestora

obrigados a apresentar a Secretaria de Estado da Fazenda relatórios

especificos na forma em que forem solicitados."

Art. 3 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicacào.

Art. 4 0 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.

Sala das Reuniöes,	 de	 de 1997.

Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias que Envolvern o Sistema Penitenciârio do

Estado

Justificação: 0 sistema penitenciário encontra-se em estado

caôtico, com as cadeias superlotadas, penitenciárias com problemas
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de abastecirnento de água, celas insalubres, descargas sanitárias

estragadas, enfirn, urna série de problemas que expöem as detentos a

condicoes subumanas.

Por outro lado, temos urn Fundo Penitenciário corn recursos

acumulados, ate o mês de abril, da ordern de R$14.000.000,00 e corn

arrecadacao mensal na faixa de R$1.000.000,00.

Durante as trabalhos desta CPI, constatarnos que ps

principais entraves a utilizacäo desses recursos encontram-se na

legislacäo do Fundo e no processo que vai da aprovacäo do proj eta

pelo Grupo Coordenador ate a contratacao do Departamento de Obras

Püblicas - DEOP.

Ern virtude disso, estarnos propondo:

- a mudanca do órgäo gestar, da Secretaria da Fazenda

para a Secretaria da Justica, que é a responsável pela

adrninistracäo do sisterna penitenciário. Sendo ela a órgäo gestor do

Fundo, poderá firmar diretamente a convênia corn o DEOP, suprirnindo-

se a convênia que hoje é firmada entre ela e a Secretaria da

Fazenda;

- a elirninacao da contrapartida, tendo em vista a

escassez de recursos por que passa a Estado. Adernais, entendernos

que a Fundo naa necessitaria de contrapartida, pais a Estado

estaria oferecendo cantrapartida para ele rnesrna;

- a intraducao de novos integrantes no Grupa Coordenador

do Fundo, visando a participacäo de entidades de destacada atuacão

junta ao sisterna penitenciário;

- a arnpliacào dos abjetivos do Fundo, incluindo a

forrnacao e a treinamento de agentes penitenciários e a assistência

e a farmacao prafissianal para as detentos, medida de elevado cunho

social e educacional, indispensável, a nosso ver;

- a intraducäo, coma beneficiários do Fundo, de entidades

nàa gavernarnentais, sern fins lucrativos, cuja area de atuacäa se

coadune corn os objetivos do Fundo. Essa medida, inovadora, ira

estirnular a parceria entre a pader püblico e a sociedade.
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Assirn sendo, contamos corn o apoio dos ilustres colegas

Deputados para a aprovacäo deste projeto.

Cornissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias que Envolvern o Sisterna Penitenciário do

Estado

- 136 -



PROJETO DE LEI N o /97

DispOe sobre o transporte de preso

provisório ou condenado.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:

Art. 10 - Compete a Policia Militar de Minas Gerais 0

transporte de preso provisório ou condenado, nas hipóteses legais

de transferência ou saida do estabelecimento penal.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicacão.

Art. 3 0 - Revogarn-se as disposicOes em contrário.

Sala das ReuniOes,	 de	 de 1997.

Comissäo Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias que Envolvem o Sistema Penitenciário do

Estado

Justificaçào: 0 projeto de lei ora apresentado busca suprir lacuna

do ordenamento juridico, a qual tern gerado sensivel prejuizo ao born

funcionarnento do sisterna carcerãrio e sérios riscos a seguranca

püblica: o transporte dos presos sob custódia do Estado.

No ârnbito estadual, a Policia Militar é a órgäo que

rnelhor se ajusta, em termos materiais e humanos, ao cumprimento do

mister. Além disso, corno o transporte de presos envolve risco de

fuga, justifica-se, no piano conceitual, que a tarefa seja cometida
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a quem ostenta a missäo constitucional de zelar pela seguranca

püblica em caráter preventivo.

Comissäo Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias que Envolvem o Sistema Penitenciário do

Estado
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PROJETO DE LEI N o /97

Transfere para a Secretaria de Estado da

Justica a administracäo dos estabelecimento que

menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:

Art. 10 - Fica a administracäo da Casa de Detencão

Antonio Dutra Ladeira, localizada no Municipio de Ribeiräo das

Neves, da Cadeia Püblica de Uberlândia e do Presidio Santa

Terezinha, situado no Municipio de Juiz de Fora, transferida para a

Secretaria de Estado da Justiça.

Art. 2 1 - Esta lei entra em viQor na data de sua

publicacão.

Art. 3 0 - Revogam-se as disposicöes em contrário.

Sala das ReuniOes,	 de	 1997.

Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias que Envolvem o Sistema Penitenciário do

Estado

Justificaçäo: A Lei n° 11.404, de 1994, que contém normas de

execucäo penal, determina explicitamente, em seu art. 170, que a

Superintendência de Organizacao Penitenciária Estadual, órgäo

integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da

Justica, tern por objetivo assegurar a aplicacäo da Lei de Execucäo

Penal, a custódia e a manutençâo do sentenciado e do preso
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provisório, garantindo-ihes o respeito a dignidade inerente a

pessoa.

Infelizmente, esse comando normativo não está sendo

respeitado no campo prático, a que tern gerado grandes transtornos e

reflexos negativos no sistema penitenciário mineiro. Em alguns

estabelecimentos penais, como a Casa de Detencao Antonio Dutra

Ladeira, de Ribeiräo das Neves, a Cadeia Püblica de Uberlândia e a

Presidio Santa Terezinha, de Juiz de Fora, a situacäo é delicada e

exige providências imediatas do poder püblico. Nesses

estabelecimentos, as detentos estão amontoados em celas pequenas e

mal arejadas, onde prevalece a falta de higiene, sem qualquer

possibilidade de serem preparados para o retorno a sociedade e sem

o devido amparo psicossocial.

Esta OPT entende que a problema 56 pode ser solucionado a

partir do momento em que a Secretaria de Justica assumir, de fato,

a administracao dessas unidades carcerárias. Enquanto isso naa for

concretizado, a sociedade mineira continuará reclamando da inércia

e da omissäo do Estado.

E por issa que julgamos conveniente e oportuna a

apresentaçäo deste projeto de lei, como forma de despertar a

atencäo do Poder Executivo para a cumprimento da Lei de Execucao

Penal.

Contamos, pois, com a apoio dos nobres pares desta Casa

para a aprovacão do projeto.

Comissäo Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias que Envolvem :0 Sistema Penitenciârio do
Estado
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PROJETO DE LEI N o	 /97

Estabelece diretrizes para o sistema

carcerário do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:

Art. 10 - E assegurado ao detento, provisório ou

condenado, tratamento digno e humanitário, vedada discriminacäo

relativa a origem, raga, etnia, sexo, conviccäo politica ou

religiosa e orientacão sexual.

Parágrafo ünico - 0 respeito a integridade fisica e moral

constitui direito subjetivo do preso.

Art. 2 0 - E dever do Estado garantir ao preso as

condicöes necessárias a sua readaptacao a vida em sociedade,

mantendo, para esse fim, profissional devidamente habilitado.

Art. 3° - 0 Poder Executivo estimulará a realizacâo de

cursos, seminários, palestras, congressos e debates especialmente

voltados para assuntos relacionados aos direitos humanos, com

vistas ao aperfeicoamento do sistema carcerário.

Parágrafo ünico - E obrigatória a inclusäo, nos cursos da

Academia de PolIcia da Secretaria de Estado da Seguranca Püblica e

nos cursos de formacäo de agentes penitenciários da Secretaria de

Estado da Justica, de matéria especifica sobre direitos humanos.

Art. 4° - 0 agente responsável pelo exercIcio da polIcia

judiciária de caráter técnico-cientifico e de investigacào de

infracão penal näo poderá desenvolver atividade concernente a

guarda e vigilância de preso.

Art. 5 0 - 0 Estado adotará e incentivará a aplicacão de

pena social alternativa, nos termos do art. 5°, XLVI, "d", da
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Constituicao Federal, propiciando as meios necessários a sua

execuçào.

Art. 6 1 - E vedada a construcao de estabelecimento penal

de grande porte, assim considerado a de lotacào superior a 400

(quatrocentos) detentos.

Art. 7 0 - 0 Estado estirnulará a implementaçao dos

Conselhos da Comunidade, previstos no CapItulo VIII da Lei n°

11.404, de 26 de janeiro de 1994, corn vistas a auxiliar e

fiscalizar as procedimentos ditados pela justica criminal.

Parágrafo ünico - 0 Conseiho a que se refere a "caput"

deste artigo, considerado de suma importância para a reintegracao

do preso ao convIvio social, contará coin o apoio do poder püblico.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicacào.

Art. 9 0 - Revogam-se as disposicoes em contrário.

Sala das Reuniöes, 	 de setembro de 1997.

Comissäo Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias que Envolvern a Sistema Penitenciârio do

Estado

Justificação: 0 sistema penitenciário do Estado encontra-se nurna

situacão extrernarnente delicada, em decorrência de inürneros

problernas, que vào desde a desrespeito as regras fundamentais

atinentes aos direitos humanos e as nor±rias de execucão penal ate a

infima remuneracäo dos agentes respansáveis pela guarda dos presos.

Para que a sistema prisional do Estado funcione bern, é

indispensável que sej am determinados em lei parârnetros ou

diretrizes e que a poder püblico dê cumprirnento ao ordenamento

juridico vigente.

No decorrer dos trabaihos desta CPI, constatamos a

inexistência de urna polItica norteadora do sisterna carcerário
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mineiro. A ausência de incentivo a participaçao da comunidade na

solucao do problema carcerário, a falta de fiscalizacao das

penitenciárias e cadeias püblicas, a näo-utilizaçäo das penas

alternativas, a ausência de qualificaco técnica para o desempenho

de certas funcoes, o desconhecimento de normas básicas sobre

direitos humanos, a prática de tortura, tudo isso comprova o caos

do sisterna carcerário em Minas.

Atualmente, muitos agentes encarregados de realizar o

inquérito policial, que consiste no levantarnento de informacOes e

dados necessários para subsidiar a propositura da acao penal, estäo

atuando na custódia de presos. Isso näo é recomendável, porque Os

servidores responsáveis pelo exercicio da atividade de policia

judiciária nao têm a devida habilitacäo profissional para cuidar

dos sentenciados. Sendo assirn, näo ha corno admitir a manutencão

desse estado de coisas. Alérn disso, os agentes penitenciários da

Secretaria da Justica precisam de treinamento e aperfeicoarnento

para o melhor desempenho da funcao.

Por outro lado, assinale-se que o Estado deve estirnular a

criacâo de conselhos comunitários, a aplicacäo de penas

alternativas e a construcäo de presidios de pequeno porte para

facilitar o cumprirnento da pena. Alias, o Governo Federal, por

intermédio do Ministério da Justica, já rnanifestou sua preocupacào

corn esses assuntos ao lancar o Prograrna Nacional de Direitos

Hurnanos, ern 1996. 0 Prograrna contérn várias propostas de acão

governarnental a curto e médio prazos relacionadas direta ou

indiretarnente corn o sistema carcerãrio, tais coma: inclusão da

disciplina Direitos Humanos nos cursos das academias de polIcia,

incentivo A irnplernentacão de conselhos cornunitários ern todas as

regiOes, incentivos fiscais as empresas que empregarern egressos do

sistema penitenciário e descentralizacao dos estabelecirnentos

penais, corn a construcão de presIdios de pequeno porte, que

facilitern a curnprirnenta da pena próxirno aos familiares dos presos.

Entendernos que a Estado deve estirnular a construcao de

presIdios de pequeno e rnédio porte. As grandes penitenciârias e as
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demais presIdios ou cadeias que abrigam mais de 400 detentos são,

via de regra, de dificil administracão, e isso traz muitos

transtornos para o poder püblico, os detentos e a própria sociedade

mineira.

Dessa forma, parece-nos que a adocão de uma politica

consagradora de principios e parâmetros norteadores do sistema

carcerário em Minas poderá ser a primeiro passo para a

aperfeiçoamento do sistema. Em razão disso, esperamos contar corn a

apoio dos nobres pares desta Casa para a aprovacão deste projeto de

lei.

Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias que Envolvem a Sistema Penitenciário do

Estado
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PROJETO DE LEI No
	

/97

DispOe sobre o nürnero de Defensores

Püblicos no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:

Art. 10 - 0 nürnero de Defensores Püblicos do Estado será

igual ou superior ao de JuIzes de Direito de 1a instância.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicacão.

Art. 3 0 - Revogam-se as disposicöes em contrário.

Sala das Reuniöes, 	 de setembro de 1997.

Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias que Envolvem o Sistema Penitenciário do

Es t ado

Justificaço: A Constituicäo Federal determina, em seu art. 50,

LXXIV, que o Estado prestará assistência jurIdica integral e

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Trata-se,

portanto, de urn dever do poder püblico e de urn direito assegurado

ao cidadào desprovido de recursos financeiros para custear as

despesas processuais e constituir procurador.

De acordo corn a prescricão do legislador constituinte

estadual, a Defensoria Püblica é urna instituicäo da major

relevância para o exercIcio da funcào jurisdicional, a qual compete
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a orientacão juridica, a representacão judicial e a defesa

gratuitas, em todos os graus, dos necessitados.

Ora, esta CPI constatou que o nümero de Defensores

Püblicos existente no Estado está muito aquérn do suficiente para

defender os interesses dos detentos. Atualmente, existem apenas 391

profissionais distribuIdos em 302 comarcas do interior e na Regiao

Metropolitana de Belo Horizonte. E inadmissivel a rnanutencao desse

estado de coisas, principalmente se se levar em conta que mais de

90% dos encarcerados no Brasil são pobres e miseráveis.

Segundo dados estatisticos, a Defensoria Püblica presta

assistência jurIdica a 1.284 pessoas em Minas Gerais e detérn 90%

das causas criminais e de 70% a 80% das causas de farnllia. Para que

essa assistência possa ser exercida de forma eficiente, é

indispensável a ampliacão do quadro desses profissionais.

Em alguns estabelecimentos penais, a situacão dos

detentos que não dispöem de acompanhamento jurIdico é extremamente

preocupante, pois alguns acabampermanecendo no cárcere mais tempo

do que o previsto na sentenca condenatória.

Essa anomalia foi comprovada pelo Presidente do Conseiho

de Criminologia do Estado, ao elucidar urn caso ocorrido em Juiz de

Fora. Segundo ele, "urn presidiário que dependia de apenas uma

semana para cumprir a sua pena total quase foi condenado a ficar

mais seis meses na cadeia por falta de uma simples acão do

defensor. Alias, o Presidio Santa Terezinha, em Juiz de Fora, näo

tern nenhum Defensor Püblico. A situação e calamitosa".

Para complementar tal esclarecimento, é oportuno realcar

que a Penitenciâria de Neves possui apenas 6 advogados para prestar

assistência a mais de 700 detentos.

Ora, o Estado não pode ignorar essa realidade. 0 caso

exige medidas urgentes para o restabelecimento dos direitos e das

garantias constitucionais asseguradas aos presidiários. A solucao

do problema carcerário em Minas Gerais é urn dever do poder püblico

para corn a sociedade. Esta não pode tolerar a inércia e o cornodismo

estatais diante de urna situacão altarnente delicada.
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Dessa forma, esta CPI reconhece a necessidade prernente de

se aurnentar o nümero de Defensores Püblicos para proceder a defesa

dos interesses da cornunidade carcerâria, a fim de dar eficãcia as

diretrizes consagradas na Constituicao da Repüblica.

Esperarnos, portanto, contar corn o apoio dos ilustres

colegas desta Casa para a aprovacäo deste projeto de lei.

Cornissào Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias que Envolvem o Sistema Penitenciârio do

Es t ado

- 147 -



PROJETO DE LEI N o	/97

Dá nova denominacao a Secretaria de Estado

da Justica, altera dispositivos da Lei no

9.516, de 30 de dezembro de 1987, e dá outras

providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:

Art. 10 - Fica transformada em Secretaria de Estado da

Justica e de Direitos Humanos a Secretaria de Estado da Justica, de

que trata a Lei no 9.516, de 30 de dezembro de 1987.

Art. 2 0 - 0 art. 4 0 e o inciso II do art. 50 da Lei no

9.516, de 30 de dezernbro de 1987, ficam acrescidos,

respectivamente, do inciso XIX e da alinea "i", com a seguinte

redacao:

"Art. 4° -

XIX - a elaboracäo e a execucào do Programa Estadual de

Direitos Humanos, segundo as diretrizes tracadas pelo Programa

Nacional de Direitos Humanos.

Art. 5° -

II

i) Superintendência de Direitos Humanos.".

Art. 3° - Para a implementacão do Programa Estadual de

Direitos Humanos, de competência da Secretaria de Estado da Justica

e de Direitos Humanos, será criado, por lei especlfica, urn fundo

estadual para protecao e promocäo dos direitos humanos.

Art. 4° - Fica criado na estrutura bâsica da Secretaria

de Estado da Justica e de Direitos Humanos 1 (urn) cargo de

Superintendente.
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Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicacäo.

Art. 6 0 - Revogam-se as disposicöes em contrário.

Sala das ReuniOes,	 de	 de 1997.

Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denncias que Envolvem o Sistema Penitenciário do

Es t a do

Justificaçào: 0 objetivo da proposicäo é dar urn novo perfil a

Secretaria de Estado da Justica, corn vistas a transformá-la em urn

importante órgao de atuacäo taiubém na area de direitos humanos.

A participacäo do poder püblico é fundamental para se

assegurar a efetivacäo dos direitos referentes a vida, a

alimentacao, a educacäo, a profissionalizacão, a dignidade, ao

respeito, a convivência familiar e comunitária, enfim, todos Os

direitos e as garantias expressos na Constituicäo da Repüblica.

A criacäo de urn órgäo na estrutura da Secretaria da

Justica responsâvel pela adocäo de rnedidas de protecäo e promocão

dos direitos humanos vai ao encontro dos interesses da

coletividade, que clama por acöes do Estado nesse sentido.

A proposicão cuida, pois, de assunto prioritário no

âmbito estadual, sendo merecedora de toda consideracäo.

Comissäo Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias que Envolvem o Sistema Penitenciârio do

Estado

- 149 -



PROJETO DE LEI N o /97

Altera a Lei n o 11.660, de 2 de dezembro

de 1994, que reorganiza a Departarnento Estadual

de Obras Püblicas - DEOP - e dá outras

providências.

A Assenibléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:

Art. 10 - Fica acrescentado ao parágrafo ünico do Art. 40

da Lei no 11.660, de 2 de dezernbro de 1994, a seguinte inciso VI:

"Art. 4° -

Parágrafo Unico:

VI - as obras de conservaçäo ou meihoria de prédios de

estabelecirnentos carcerãrios, especialmente as de carâter

ernergencial, que poderão ser executadas por contrataçao de entidade

püblica ou privada, mediante convenio especIfico corn o Estado, por

interrnédio da Secretaria de Estado da Justica.".

Art. 2° - Esta lei entra ern vigor na data de sua

publicacão.

Art. 3 0 - Revogarn se as disposiçoes ern contrário.

Sala das Reuniöes,	 de	 de 1997.

Cornissäo Parlarnentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias que Envolvern o Sisterna Penitenciârio do

Estado
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Justificagào: Pretende-se, corn este projeto, estabelecer mais uma

excecão a exciusividade do DEOP em executar as obras no Estado.

0 projeto decorre da necessidade de agilizacao das obras

de reparo e meihoria de prédios de estabelecimentos carcerários,

que atualmente so podern ser executadas por rneio de convênio corn o

DEOP, resultando em urn processo demasiadamente lento. Enquanto as

cadeias estäo superlotadas e celas estäo ociosas nas penitenciárias

por problernas tao simples como a troca de uma torneira ou o

conserto de urna descarga sanitária, o Fundo Penitenciário Estadual

conta corn recursos superiores a R$14.000.000,00, que deveriarn ser

utilizados para "construçäo, reforma, meihoria ou ampliaçao de

estabelecimentos penais", conforme dispöe a legislacao em vigor.

Já existe excecäo semeihante a que se pretende corn este

projeto. 0 inciso II do artigo que se pretende alterar permite que

pequenas obras de rnanutencào e reforma de prédios escolares sejam

executadas por entidades pübiicas e privadas, mediante recursos que

recebem da Secretaria de Educacao, por meio de convênios. As caixas

escolares tern feito essa obras de uma maneira bern rnais ágil. Além

da agilidade, esse sisterna incentiva a parceria entre a sociedade e

o poder püblico.

Assirn sendo, contarnos corn o apoio dos ilustres Deputados

para a aprovacào deste projeto.

Cornissào Parlarnentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias que Envolvern o Sisterna Penitenciãrio do

Es t ado
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PROJETO DE LEI N o	/97

Torna obrigatória a criacão de Conseiho

Penitenciário nas regiOes administrativas do

Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:

Art. 10 - E obrigatória a criaçäo de Conseiho
Penitenciário, nos termos do CapItulo IV da Lei n o 11.404, de 26 de

janeiro de 1994, nos municipios-sede das regiOes administrativas do

Estado.

Parágrafo ünico - 0 Conseiho a que se refere o "caput"

deste artigo integra a estrutura administrativa da Secretaria de

Estado da Justica.

Art. 2 0 - Esta lei entra em viqor na data de sua

publicaçao.

Art. 3 0 - Revogam-se as disposicoes em contrário.

Sala das Reuniöes,	 de	 de 1997.

Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias que Envolvem o Sistema Penitenciário do

Estado
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Justificação: 0 Conselho Penitenciário é urn órgäo fiscalizador da

execucào penal, conforme determinacäo do art. 167 da Lei n° 11.404,

de 1994. Entre as atribuicöes legais do órgäo em referência, pode-

se mencionar: ernitir parecer sobre livramento condicional, indulto

e comutacao de pena; visitar regularmente os estabelecimentos

penitenciários, em especial os de regime fechado, e as hospitais de

custódia e tratamento penitenciärio para fiscalizacao da execuçao

penal e do regime penitenciário; participar da supervisào do

periodo de prova do liberando e do sursitário, bern como da

assistência social no regime semilivre e em meio livre; e comunicar

A autoridade competente as violacOes das normas de execucào penal,

recomendando a abertura de inquérito e a interdicao do

estabelecimento.

Diante de tantas atribuicôes, é impossivel que a Conselho

possa exercer bern suas atividades se nao houver urn desmembramento

de suas funcöes nas diversas regiöes administrativas do Estado. E

certo que a atuacao eficiente do órgäo pode ter reflexos altamente

positivos no sistema penitenciário estadual, que, como já foi

detectado ao longo dos trabaihos, nâo tern dado a necessário

cumprimento as normas de execucäo penal.

Na verdade, as mazelas que comprometem a sistema

carcerário em Minas • Gerais poderiam ser eliminadas corn a simples

obediência ao ordenamento juridico em vigor, que, embora

consistente na teoria, na prática nAo conta corn a acäo eficiente do

Poder Executivo na sua implementacao.

A criacäo de Conselhos Penitenciários nos rnunicIpios-sede

das regiöes administrativas do Estado é uma farina de arnenizar a

grave situacao vivida pelos encarcerados, que passarào a contar corn

urna assistência mais próxima do poder ptiblico. Alias, a visita

regular dos agentes püblicos aos estabelecimentos carcerários é uma

forma de supervisionar e fiscalizar a atuacào dos responsáveis pela

guarda dos detentos, e, no caso de se detectar qualquer anomalia na

administracào do presidio, é indispensável a adocão das

providências cabiveis para a restabelecimento da ordem.
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Dessa forma, julgamos conveniente apresentar este projeto

de lei e esperamos contar corn o born senso dos ilustres colegas para

a sua aprovacäo.

Comissäo Parlarnentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias que Envolvem o Sistema Penitenciário do

Es t ado
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIO N o	/97

Acrescenta a Constituicao do Estado o art. 300 e
suprirne o inciso I do art. 139.

A Asseinbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprova:

Art. 10 - Fica acrescentado a Constituicão do Estado o
seguinte art. 300:

"Art. 300 - A Coordenadoria-Geral de Pericia Oficial do

Estado de Minas Gerais, instituicão permanente dotada de autonornia

administrativa, técnica e financeira, subordinada ao Governador do

Estado e essencial a funcão jurisdicional, incuimbe, privativamente,
a realizacão das perIcias oficiais no ârnbito do Estado.

§ 1 0 - São principios institucionais da Coordenadoria-

Geral de Pericia Oficial do Estado de Minas Gerais a

indivisibilidade e a independência funcional.

§ 2° - A perIcia oficial do Estado é exercida por Perito

Criminal, Médico-Legista e Odonto-Legista.

§ 3 0 - 0 Coordenador-Geral será urn Perito em final de

carreira, nomeado pelo Governador do Estado, entre os integrantes

de lista triplice elaborada pelos Peritos Oficiais, para urn mandato

de 2 (dois) anos, sendo permitida uma reconducão.

§ 40 - Ficam transferidos para a Coordenadoria-Geral de

Pericia Oficial do Estado os servidores integrantes dos quadros do

Instituto de Criminalistica e do Instituto Medico-Legal, assim como

os bens móveis e imOveis pertencentes ao patrimônio desses órgãos.

§ 50 - A estrutura orgânica da Coordenadoria-Geral de

Pericia Oficial do Estado de Minas Gerais será estabelecida em

lei.".
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Art. 2 0 - Fica suprimido o inciso I do art. 139 da

Constituicão do Estado.

Art. 3 0 - Esta emenda a Constituicão entra em vigor na

data de sua publicacão.

Sala das Reuniöes,	 de setembro de 1997.

Comissäo Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias que Envolvem o Sistema Penitenciário do

Es t ado

Justificaçào: 0 Instituto de CriminalIstica e o Instituto Medico-

Legal da Secretaria da Seguranca Püblica são as unidades

administrativas responsáveis pela realizacão das perIcias em geral,

atividade da maior relevância no dominio das investigacöes

criminais. Atualmente, esses órgaos não dispoem de autonomia

suficiente para o desempenho de suas atribuicoes legais.

E sabido que a pericia oficial em Minas Gerais, que

compreende as atividades de criminalistica e medicina legal,

encontra-se nurna situacão preocupante, pois não lhe são assegurados

efetivarnente' os meios necessários para auxiliar a justica.

o papel da perIcia é de suma importância para a apuracão

das infraçöes. Para comprovar a veracidade de tal afirmaçao, basta

ressaltar que o Código de Processo Penal consagra ao assunto o

CapItulo II do Titulo VII (art. 158 ao art. 184) . Em razão disso, é

preciso que o órgão disponha de major grau de autonomia para atuar

corn imparcialidade na busca da verdade dos fatos, o que permite a

acão da justica.

Ora, o laudo pericial constitui urn documento que exige

muita responsabilidade por parte do Perito, devendo ser feito corn

critério e de forma minuciosa, sem qualquer pressão ou

interferência que possa comprometer a autenticidade da perIcia.
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Näo ha düvida de que o êxito das investigacOes depende,

em grande parte, de urna pericia competente, séria e, acima de tudo,

autônoma. Para tanto, torna-se imprescindivel a criacäo da

Coordenadoria-Geral de Pericia Oficial do Estado, instituicäo

permanente e dotada de autonornia administrativa, técnica e

financeira. Da mesma forma, entendernos que a direcão desse órgäo

autônorno deve ser confiada a urn Perito integrante da carreira,

nomeado pelo Governador do Estado.

Esta CPI, após tomar o depoirnento de diversas autoridades

envolvidas, direta ou indiretarnente, corn o sisterna penitenciário do

Estado e depois de visitar vários órgäos e entidades da

adrninistracäo püblica, chegou a conclusão de que a pericia nao deve

estar subordinada a Delegado de PolIcia. Isso porque tal vinculaçao

comprornete a eficiência da atividade realizada pelos Peritos. E

indispensável que o órgão que se pretende criar por meio desta

proposicão seja dotado de independência funcional para garantir

major seguranca no julgarnento dos processos judiciais, corno já

ocorre em outros Estados da Federacao.

E oportuno assinalar que o Programa Nacional de Direitos

Humanos, instituIdo pelo Ministério da Justica em 1996, incentiva o

fortalecirnento dos institutos rnédico-legais e de crirninalIstica,

recornendando a adocão de medidas que assegurern a sua excelência

técnica e progressiva autonornia, bern como a sua articulacao corn

universidades corn vistas a aurnentar a absorcäo de tecnologias.

A criacäo da Coordenadoria- Gera l de PerIcia Oficial do

Estado implica a supressäo do inciso I do art. 139 da Carta

mineira, que subordina a pericia técnico-cientIfica a Delegado de

Policia.

Dessa forma, os membros desta CPI esperarn contar corn o

apoio dos nobres colegas da Casa para a aprovaçäo dessa proposta.

Comissäo Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias que Envolvern o Sisterna Penitenciário do

Estado
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PROJETO DE LEI COMPLEMENT.AR N o	/97

Altera a Lei n° 5.406, de 16 de dezeinbro de 1965 -

Lei Orgânica da Policia Civil de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:

Art. 10 - Os arts. 8 0 e 139 da Lei n° 5.406, de 16 de

dezembro de 1965, passarn a vigorar corn a seguinte redacão:

"Art. 8 0 - A estrutura orgânica da Policia Civil e a

criacão, a fixacão de atribuicoes e a extincâo de órgäos e de

cargos seräo definidas em lei.

Parágrafo ünico - 0 Poder Executivo, mediante decreto,

poderá alterar a localizaçao geogrãfica de órgäos da Policia Civil.

Art. 139 - A declaracao de bens serâ renovada a cada 2

(dois) anos, discrirninando-se as alteracoes que importern aurnento ou

dirninuiçäo do patrimônio do declarante.

§ 1 1 - A qualquer mornento, o Corregedor-Geral de Pollcia,

de oficio ou mediante requerimento fundarnentado do Ministério

Püblico, poderá exigir nova declaracäo de bens , que deverá ser

apresentada no prazo de 5 (cinco) dias üteis.

§ 2° - As inforrnacOes apresentadas pelo declarante são de

natureza sigilosa e utilizacao interna da instituição, podendo, no

entanto, integrar os autos de processo em que se apure infração de

natureza administrativa ou prâtica de ato crirninoso.

§ 30 - No caso de aposentadoria ou exoneração a pedido,

será exigida apresentacão prévia de declaraçao de bens.
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§ 40 - Incorrerá em pena de demissäo ou cassacäo da

aposentadoria aquele que, dolosamente, apresentar declaracäo falsa

ou incompleta ou descumprir os prazos previstos neste artigo.".

Art. 2° - 0 art. 105 da Lei n o 5.406, de 16 de dezembro

de 1965, fica acrescido do seguinte inciso IV:

"Art. 105 - .....

IV - tiver sido condenado por crime doloso, nos 48

(quarenta e oito) meses, ou por crime culposo, nos 12 (doze) meses

anteriores a publicacao da lista de promocäo.".

Art. 3 0 - 0 art. 153 da Lei n o 5.406, de 16 de dezembro

de 1965, fica acrescido do seguinte § 5°:

"Art. 153 - ......

§ 50 - A alegacäo, em defesa, do disposto no inciso IV

somente será aceita se acompanhada da completa identificacäo do

responsável pela ordem, e, se comprovada a sua veracidade, o autor

desta incorrerâ na sancão prevista no inciso IV do art. 154.".

Art. 4 0 - 0 art. 159 da Lei n o 5.406, de 16 de dezeinbro

de 1965, fica acrescido do seguinte § 30:

"Art. 179 - .....

§ 3° - No caso de se imputar ao servidor a falta prevista

no inciso XVI do art. 150, o ato que determinar a instauracAo do

processo também determinará o imediato afastamento do servidor de

qualquer atividade em que tenha contato direto corn a populacäo,

além do recoihimento de suas armas e distintivos ate o término do

processo.".

Art. 5° - A direcào da Casa de DetencAo Antonio Dutra

Ladeira não poderá ser exercida por membro da PolIcia Civil, ativo

ou inativo, ficando revogada a exigência constante no § 1° do art.

54 da Lei no 5.406, de 16 de dezeinbro de 1965.

Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicacào.
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Art. 7° - Revogam-se as disposicOes em contrário,

especialmente as arts. 48, 49, 50, 51, 112 e 113 da Lei n o 5.406,

de 16 de dezembro de 1965.

Sala das Reuniöes, 	 de seteinbro de 1997.

Comissäo Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denüncias Que Envolvem a Sistema Penitenciário do

Es t a do

Justificação: A Legislacao que regulamenta a atuacào da Policia

Civil no Estado de Minas Gerais ainda hoje tern corno diploma

fundamental a Lei n° 5.406, de 1965. Trata-se, portanto, de urn

diploma legal que já se encontra em vigor ha cerca de três décadas.

Ora, é sabido que as condicoes sociais, econômicas e politicas

presentes quando da elaboracao cia Lei Orgânica da Policia Civil, em

1965, sofreram amplas e profundas alteracöes nas décadas que se

seguiram a sua entrada em vigor.

Existe, assim, a necessidade de uma abrangente

reformulacäo das regras que disciplinam a atuacao dos órgaos

policiais no Estado. Essa deve ser uma tarefa em que estejam

envolvidos todos as setores interessados, incluindo-se o Poder

Executivo e as entidades representativas dos servidores.

0 proj eto de lei apresentado por esta Comissäo

Parlamentar de Inquérito näo aborda todos as temas passIveis de

reformulacao, mas estâ direcionado para aqueles que, no decorrer
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dos trabaihos da CPI, foram considerados urgentes e diretamente

relacionados corn o seu objeto. Nada impede, entretanto, que a

proposicäo venha a receber aprimoramento e acréscimos, quando de

sua tramitaçao nesta Casa.

Comissäo Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Apurar Diversas Denilncias Que Envolvem o Sistema Penitenciärio do

Es t a do
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5.2 - Relatórios de Visitas Realizadas

Relatório da visita ao Departarnento de Operaçâes Especiais de Belo

Horizonte

Realizou-se no dia 9 de abril do corrente ano a visita

desta CPI ao Departamento de Operacôes Especiais da Secretaria de

Estado da Seguranca Püblica, em Belo Horizonte. Composta pelos

Deputados João Leite, Durval Angelo, Ivair Nogueira, Miguel Martini

e Joäo Batista de Oliveira, a comitiva foi acompanhada pelos

Promotores Gilvan Alves Franco, Shirley F. Bertäo e Claudia

Spranger, pelo representante da Pastoral Carcerária, Fábio Santos,

e pelo Deputado Paulo Schettino.

Ao chegar ao local, a Comissão Se apresentou ao Delegado-

Substituto, Marco Antonio Chedid, pois o Delegado-Chefe, Antonio

Joào Reis, nAo se encontrava naquele Departamento. Inicialmente, o

Delegado - Substituto opos obstáculos a entrada dos Deputados nas

dependências da carceragem daquele Departamento. Contornada a

questäo, após o devido esciarecirnento àquele servidor sobre as

competências constitucionais da Cornissão, os Deputados se dirigiram

ao andar inferior do prédio, onde encontraram o Delegado-Chefe,

Antonio Joäo Reis, que se dispôs, entäo, a mostrar as dependências

do órgäo e a prestar inforrnacoes. A imprensa, no entanto, näo

recebeu autorizacão para acompanhar a visita. Para registro,

somente a da Assembléia pôde acompanhar a CPI.

Ao entrar na carceragem do DEOESP, a Cornissäo conversou

corn diversos detentos e colheu depoirnentos de quatro deles: Antonio

de Pãdua Vargas, Wagner Luis de Carvaiho, Jones Zoega de Oliveira e

Luis Carlos Pires Bernardes.

Da visita realizada, apurou-se o seguinte:

1 - Nas celas do DEOESP se encontravarn 26 detentos,

distribuldos em 7 celas, aguardando sentenca ou cumprindo sentenca

- 162 -



judicial. Duas dessas celas são reservadas para advogados e

policiais, e em outra havia uma detenta da PolIcia Federal.

2 - Os presos interrogados denunciaram a existência, no

DEOESP, de urna sala, cognominada "igrejinha", onde seriam

realizadas sessöes de tortura, promovidas pelos policiais lotados

naquele Departarnento. Na companhia do detento Wagner Luis de

Carvalho, que se dispôs a indicar o local referente a denüncia, a

Comissão verificou a existência, no patio interno do DEOESP, de urna

sala azulejada, com fios elétricos desencapados, várias tomadas,

encanamento de aqua e um chuveiro instalado em uma parede corn

cimento ainda fresco. Foram observados dois orificios no local: urn

na parede, logo abaixo do chuveiro, e outro em uma meia-parede

localizada no lado oposto e na mesma altura do outro. Em uma outra

sala, foi encontrado urn cano de metal, que, ao ser colocado nesses

orificios, neles se encaixou perfeitamente. Segundo os presos, é

corn esse cano que são realizadas as sessöes da tortura cognominada

"pau-de-arara". Nesse apareiho, o prisioneiro é dependurado corn os

pes e as mäos amarrados e recebe choques elétricos.

Diante da alegacao do Delegado-Chefe do DEOESP de que

aquela sala seria usada apenas para banhos e de que o local onde o

cano se encaixara era uma saboneteira, os presos afirmararn que o

chuveiro fora instalado poucos minutos antes da chegada dos

parlamentares.

3 - Os detentos denunciaram urn medico do DEOESP,

conhecido pelo apelido de "Dr. Araponga", como orientador das

sessöes de tortura. Sua funcão seria a de verificar a capacidade de

tortura que o preso suportaria sem precisar de uma atendimento

medico especializado. A existência desse funcionârio taimbérn foi

confirmada por alguns policiais do órgão presentes quando da

vistoria.

4 - A Comissäo constatou que os quatro presos que

prestaram depoirnentos demonstraram grande receio quanto a

possibilidade de sofrerem represálias violentas por parte dos

policiais envolvidos nas denüncias por eles apresentadas.
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Diante desses fatos, a Comissäo, a partir de

requerimentos apresentados pelos seus membros e aprovados em

reuniäo, tomou as providências abaixo relacionadas.

1 - A fim de se garantir a integridade fisica dos

detentos ameacados, foi solicitado, no dia 10 de abril do corrente

ano, o encaminharnento de oficio ao Secretário de Estado da

Seguranca Püblica, Santos Moreira da Silva, pedindo garantias de

vida aos presos do DEOESP Antonio de Pádua Vargas, Jones Zoega de

Oliveira, Luiz Carlos Bernardes Pires e Wagner Luiz de Carvalho da

Costa, autores das denüncias, e a transferência deles para outro

estabelecimento penal.

2 - Solicitou-se ao Secretârio da Seguranca Püblica a

relacao completa dos profissionais de saüde lotados naquela

Secretaria.

3 - Tendo em vista a necessidade de preservacäo das

provas relativas as constatacoes feitas por ocasiäo da visita

realizada, foi dirigido, na data acima referida, a Presidência

desta Casa pedido de encaminhamento de oficio ao Dr. Tibürcio

Marques Rodrigues, Juiz da Vara de Execuçâo Criminal do Estado,

solicitando as seguintes providências:

a) apreensäo da barra de ferro utilizada no "pau-de-

arara", conforme denüncias apuradas; 	 I

b) interdiçao da cela denominada "igrejinha", do DEOESP;

C) realizacao de perIcia nesse mesmo local.

4 - Uma vez que os detentos que apresentaram deniincias

tinham sido transferidos para a Delegacia de Furtos e Roubos,

solicitou-se, em 16 de abril, o encarninhamento de ofIcio ao

Secretário de Estado da Justica pedindo que eles fossem

transferidos para penitenciárias, a fim de se garantir a sua

seguranca e a observância da lei, uma vez que os referidos presos

já se encontram sentenciados.

5 - Na reuniào realizada em 16 de abril, foi também

aprovado requerimento solicitando aos Secretários de Estado da

Justica e da Seguranca P'blica que, durante as visitas realizadas
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pela Comissäo, fosse permitido a acesso as instituicöes carcerárias

da imprensa credenciada junta a esta Casa.

6 - Solicitaram-se, ainda, informacoes ao Secretário de

Estado da Seguranca Püblica referentes a situacao funcional e

profissional do servidor Fábio Pereira dos Santos, em exercIcio no

DEOESP.

7 - A Comissão delibercu pela intimacäo dos policiais

conhecidos pelos names de "tndio", "Paraiba", "Papa", "Rich",

"Gilberto" e "Warner" e do medico cognominado "Araponga", todos

lotados no Departamento Estadual de Operacöes Especiais, acusados

da prática de torturas e ameacas aos detentos daquele órgäo,

conforme consta nos termos de declaraçOes prestadas pelos presos

Antonio de Pádua Vargas, Jones Zoega de Oliveira, Luiz Carlos

Bernardes Pires e Wagner Luiz Carvaiho da Costa.

8 - Finaimente, foi convidado a depor perante esta

Comissäo Parlamentar de Inquérito a servidor püblico Fâbio Marques

Bandeiras, Carcereiro II, lotado no DEOESP.

- 165 -



Relatório da visita realizada ao 10 Distrito Policial da iia

Delegacia Seccional de Santa Luzia

No dia 15 de abril, a cornitiva composta pelos Deputados

Joäo Leite, Durval Angelo, Ivair Nogueira, Miguel Martini e João

Batista de Oliveira visitou o 10 Distrito Policial do Bairro

Palmital, em Santa Luzia, acompanhada peiios Prornotores Gilvan Alves

Franco, Shirley Bertäo e Claudia Spranger, pelo Deputado Paulo

Schettino, pelo representante da Pastoral Carcerária, Fábio Santos,

e pelo representante da Pastoral Evangélica Antonio Martins.

Recebida pelo Delegado-Chefe, este informou a Comissäo

que na carceragem da delegacia se enconttavarn 49 presos, dos quais

25 já se encontram corn sentenca condenatória, e os demais aguardarn

julgarnento. 0 Delegado informou que, há cerca de 20 dias, foram

transferidos 19 presos.

Os detentos estäo dispostos em 8 celas, que medem cerca

de 6m2 . Cada cela abriga 6 presos, que dispOem, cons eqUentemente,

de uma area de 1m2 cada urn. De acordo corn a Lei de Execucào Penal,

o padräo minimo exigido é de 6m2 por preso. Segundo esses padrOes,

a capacidade maxima da carceragem seria de 30 presos,

aproximadamente.

Durante a visita a carceragem, bservou-se, ainda, que as

celas näo possuem iluminaçào natural nem artificial e que a

ventilacäo no seu interior é bastante precária. 0 corredor central

encontrava-se bastante sujo, corn lixo amontoado nos cantos e corn

fiacao desencapada em alguns pontos. Ha esgotos abertos nas

instalaçoes do prédio, e os presos reciamaram da existência de

grande quantidade de ratos, especialmente nos finais de semana,

quando o lixo nào é recoihido.

Os presos do 10 Distrito Policial do Palmital não recebem

assistência médica. Quando ha casos urgentes, recorre-se ao posto

medico do bairro.
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Segundo ó Delegado Interino, Jair Hélio da Silva, 0
nümero de funcionários é insuficiente para as necessidades da

delegacia, pois a nümero de detetives e pequeno. Ha apenas um

Inspetor, e näo ha Agente Penitenciário.

Na carceragem existem ainda duas celas sern banheiro, sern

água, sern janelas, apresentando vazarnentos e urn forte cheiro de

mofo. Essas celas näo estavam, naquele momento, ocupadas. Havia

ainda uma cela sem janelas e sem iluminacäo natural, ocupada por 4

detentos em regime aberto.

Ha 238 processos já preparados para serem encaminhados a

Justica.

Ao lado das celas, ha urn patio, que é utilizado para

banho de sal e para que as presos possam receber suas visitas. a

banho de sol está lirnitado a 1 hora par sernana, enquanto que a

norma estabelece que essas horas devern ser de, no minima, 1 hora

diana.

Durante a visita ao interior da carceragem, vários presos

apresentararn aas Deputados reclamacoes quanta ao fato de estarem em

regime fechado, quanda já deveriam estar cumprindo pena no regime

semi-aberto. Outros afirmaram que sofrem maus-tratos par parte dos

policiais e que as celas atualmente desocupadas são utilizadas para

espancamento de presas. Segundo alguns deles, as ameacas que sofrem

são constantes.

A comitiva salicitou a depoimento de alguns presas, o que

foi feita sem a presenca de policiais, em uma sala fechada da

delegacia. Foram ouvidos Acrepldio Porfirio da Silva, Vitor Antonio

Queiroz, José Moreira da Luz, Rosildo Alves de Souza e as presos

Flávio e JaIlsan.

0 preso Acrepidia afirmou que cumpre pena de seis anas,

que na cela chamada "corró" a preso fica isolado e que havia na

delegacia urn presa aidético, falecido no inicio do ana, que

convivia corn as demais na mesma sala e não recebia tratamento

medico. Jailson, réu primãria, disse que fai espancado, juntamente

cam as amigos Adilson e Jaelson, no dia 12 de marco do corrente
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ano, as 16 horas, por policiais militates e pelo policial Sirnào

Teixeira Peixoto, da PPO, que, no momento, não se encontrava

fardado. Acusou ainda o advogado Dimas Henrique Soares de pegar

dinheiro dos presos e não fazer nada em favor deles.

0 preso Vitor Antonio Queiroz afirrnou que está preso

desde 17 de fevereiro. Disse ainda que, por ocasião de sua passagem

pela Delegacia de Furtos e Roubos, foi agredido por urn policial

civil de nome Carlinhos, que foi obrigado a assinar urn papel em

branco e que, nessa delegacia, recebeu choque elétrico e foi

espancado corn borracha. Disse que é doente da cabeca, näo recebe

tratamento medico, desmaia muito e toma o remédio de nome

"Gardenal". Afirmou que é paulista e que näo tern parentes em Belo

Horizonte. Mostrou aos Deputados marcas no corpo, que seriarn

resultado de torturas que sofreu. 0 preso José Moreira da Luz

afirmou que, ao ser preso em 9 de rnarco de 1996, foi espancado na

frente da farnilia e, posteriormente, n'a Delegacia Seccional de

Venda Nova, sendo obrigado a assinar, sob tortura, o flagrante que

o enquadrou no art. 12 do COdigo Penal - tráfico de drogas. 0 preso

afirrnou que, corno resultado dos espancamentos que sofreu, ficou

surdo. Ele disse, ainda, que sua famIlia já pagou R$ 400,00 para o

advogado Dimas Henrique Soares.

Constatadas as condicOes subumanas do 1 0 Distrito

Policial do Pairnital, esta Comissão, mediante requeriinentos

aprovados em 23 de abril do corrente ano, solicitou ao Secretário

de Estado da Seguranca Püblica a transferência para penitenciárias

dos presos sentenciados ali encarcerados, bern corno a interdicao da

sua carceragem, e, a Defensoria Püblica Estadual, encaminhou um

pedido de inforrnaçOes a respeito da denincia sobre o advogado Dimas

Henrique Soares.
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Relatório da visita a Penitenciária Dênio Moreira de Carvaiho, em

Ipaba, e a Delegacia de Ipatinga

Em 16 de abril de 1997, alguns dos membros da CPI acirna

referida, Deputados Joäo Leite, Presidente; Durval Angelo, Vice-

Presidente; e Ivair Nogueira, relator, visitaram a Penitenciária de

Ipaba e a Delegacia Regional de Ipatinga, acornpanhados pelo

Prornotor de Execucäo Penal de Ipatinga, pelos Prornotores da

Execução Penal da Capital Gilvan Alves Franco e Claudia Spranger,

pelos representantes da Pastoral Carcerária, Professor Fábio

Santos, e da Pastoral Evangélica, Antonio Martins.

A Penitenciária e composta de 4 pavilhöes, corn 87 celas

individuais. Cada pavilhäo tern 348 vagas, e, no total, a

Peni-tenciária tern pouco rnais de 200 internos. Trabalharn no presidio

100 Agentes Penitenciários, divididos em 4 turnos.

o Diretor, Walter Manuel Silva, inforrnou que a Secretaria

da Seguranca recebeu a Penitenciária em 24/9/93.

Os presos tern direito a tornar três horas diárias de sol

nurn patio de aproximadarnente 150rn 2 , situado no rneio de cada bloco,

e a receber visita duas vezes por sernana, além de atendirnento

rnédico, dentário e psicolOgico.

A Penitenciária conta corn uma completa oficina de

rnarcenaria, mas nunca foi usada devido a problernas de aterramento e

diferenca de voltagern elétrica.

Algurnas celas estäo danificadas, e o Diretor reclamou não

existirem verbas para conserto.

Os detentos reclarnaram de näo haver trabalho para eles, o

que os beneficiaria corn a reduçào da pena a curnprir. Durante a

visita, apareceu urn escorpiäo numa parede, fato, segundo os

detentos, rnuito cornurn.

A Penitenciaria foi construIda nurna regiào de grande

beleza, corn urna mata ao lado, contrastando corn a situacäo dos

internos, que nada tern de belo.
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A principal queixa é de espancarnento e de maus-tratos por

parte dos Agentes Penitenciários e da Policia Militar, além de não

existir trabaiho por rneio do qual os detentos pudessern reduzir a

pena. A Policia Militar faz revistas periódicas nas celas e é

responsável pela condução dos presos.

o Diretor informou que he neOessidade de mais Agentes,

pois, alérn dos serviços atuais, será implantado o curso completo de

10 grau, de 1a a 8' series, no local. Informou, ainda, que todas as

visitas são revistadas antes e depois do contato corn os presos e

que, diariamente, os funcionários da Penitenciária também passarn

por revista.

Outra denüncia diz respeito ao tráfico de drogas

existente entre os detentos. Ha suspeita de que membros da

administração estejam envolvidos.

Em virtude das denüncias, a CPI ouviu em particular

alguns detentos e os agentes penitenciârios que se encontravam de

plantão no dia. Os agentes acusados de tortura, reconhecidos pelos

detentos, foram informados pela Comissão a respeito das acusacöes,

da legislacão pertinente, bern como das penas a que ficarn sujeitos

os acusados de crime de tortura.

Em seguida, os membros da Comissão dirigiram-se ao 14'

BPM - 152 CIA, que funciona do lado externo da penitenciária. 0

Capitão Gaspar, comandante da unidade, confirmou a informacão do

Diretor de que membros femininos e masculinos da Policia Militar

executam o servico de revista das pessoas que visitam os presos e

que, diariamente, os funcionários da Penitenciária são revistados.

o que causou estranheza aos membros da CPI foi a informação de que

a Policia Militar realiza vistoria dentro das celas, quando se sabe

que deve cuidar da seguranca externa dos presidios. Em nenhum

momento ficou bern explicado se é de urn convênio não escrito que se

origina esta prática, que está a margem da lei. 0 motivo por que a

Policia Militar faz vistoria nas celas da Penitenciária, trabalho

que deveria ser feito pelos agentes penitenciários, em nenhum

momento foi explicado.
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A CPI quis ouvir os Sargentos Nelson e Viganor e o Cabo

Nelson, denunciados pelo Ministério Püblico por maus tratos e

torturas. Apenas o Sargento Viganor se encontrava a servico e

alegou, em seu depoimento, que no dia dos acontecimentos que deram

origem as acusacöes, encontrava-se em Ipatinga e näo em Ipaba.

Em seguida, a Comissäo dirigiu-se a Delegacia Regional de

Ipatinga, sendo recebida pelo Delegado Inácio Luiz Gomes, que ihe

franqueou todas as dependências daquela unidade.

La existem, segundo informacoes do Delegado, 69 presos,

11 ja condenados, alojados em 4 celas cujas areas, sornadas, chegam

a 50m2 . A legislacao determina espaco mInimo de 6m 2 por preso, mas,

na Delegacia Regional de Ipatinga, cada preso dispöe de menos de

1m2.

Superlotacäo, denüncias de tortura e maus tratos,

péssimas condicOes de carceragem, essa e uma caracterIstica comurn a

todos os locais que a CPI visitou.

Em Ipatinga, outro fato chama a atencäo: os detentos são,

em sua quase totalidade, jovens recém-saidos da adolescência. Quais

seriam as causas que levaram esses jovens ao crime? A educacao ou a

falta dela? A mudanca de valores? Problemas corn a familia? A

televisão? Não se sabe. Esses quase-meninos, confinados em celas

sem janelas ou entrada de ar, sern nada fazer, indo, algumas vezes,

para o patio tomar sol, representam uma geracão perdida, sem futuro

e sem valores, que frequenta essa verdadeira escola do crime, que

são as cadeias püblicas. A cadeia de Ipatinga pode ser considerada

coma uma dessas escolas.
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Relatório da visita feita a Penitenciária Nelson Hungria de

Contagem e a outras delegacias do mesmo MunicIpio

Os membros desta CPI, Deputados João Leite, Ivair

Nogueira e Durval Angelo, visitaram o Presidio de Seguranca Maxima

de Contagem, no dia 22/4/97, acompanhados dos Promotores Gilvan

Alves Franco, Shirley Bertão e Claudia Spranger, pelo representante

da Pastoral Carcerária Professor Fábio Santos.

A Penitenciária visitada tern blocos, corn celas

individuais. A denominacao "seguranca maxima" é devida a duracão da

pena dos que là se encontram internados: todos são sentenciados corn

as penas mais altas do CPP que acumuladas somam 180 anos, 300 anos,

etc, indicando que os detentos cometerarn vários crimes hediondos,

segundo informacöes do Diretor, Major Marcelo.

As queixas são as mesmas em todos os lugares: maus

tratos, falta de trabaiho, atraso no pagamento dos que trabaiharn em

fabricacão de bolas. 0 que causou mais estranheza foi o fato de

haver celas vazias na penitenciária e superlotacao nas cadeias. A

explicacão dada é de que as celas precisam de reparos.

A CPI ouviu alguns detentos em particular, e todos foram

unânimes em apontar o afastamento da Diretoria da penitenciária

como ünico rneio de melhorar o relacionamento corn os detentos. Os

problernas existentes seriam resultado da má-administração e

conivência da atual Diretoria, segundo as queixas apresentadas.

O Conselho Disciplinar em momento algum escuta o detento

e aplica as sancöes baseado apenas nas acusacöes dos guardas.

Os detentos solicitaram garantias de vida para prestarem

inforrnacöes, p0±5 "depois do por-do-sol, fecha-se o presidio e a

policia entra ... "

Foram ouvidos: Niveo César Rocha, Francisco Ferreira

Almeida, Charles Dutra Pereira, Olavo Fernandes dos Santos Filho,

Gilson Pereira da Silva e Haroldo Carlos Fernando. Os principais

nomes citados como torturadores são Major Moraes, Major Eymard,
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Inspetor Juscelino e Dr. Claudia, este ültimo citado coma

conivente.

A assessoria juridica é dada par 10 advogadas.

Estranhamente a Diretor informou que cada advagada vai apenas uma

vez par semana, embara assinem a panto, autarizadas pelo

Secretário, coma se diariamente fassem.

Em seguida a CPI dirigiu-se a Delegacia de Repressão a

Crimes contra a Muiher. A Delegada Marcia Nepomucena recebeu a

Comissão e mastrau-ihe as dependências daquele instituta prisianal.

Dezoita presas em 4 celas, pessoal de servica reduzida,

presos já candenados junta corn outros a espera de julgamenta,

ausência de patio para banho de sal, celas em péssima estado de

conservacãa e sem água, tuda igual a situacão encantrada em autras

cadeias. Dessa casa de detencao, recenternente e cam a major

facilidade, fugiu uma leva de detentas.

A Delegada infarmau que a fato, acarrida uma semana

antes, se dera na madrugada, e que a Carregedaria estâ

investiganda, não podenda fornecer mais detaihes, pais a fuga näa

ocorreu em seu plantão.

Em seguida, a Camissãa dirigiu-se ao 30 Distrito Palicial

de Cantagem, senda recebida pelo Delegada. Este infarmau que as

detentas nãa tern medicos nem defensares, e que a Ministéria Püblica

descanhece a lugar.

As candiçOes sanitárias do local são as piares passIveis,

e as detentas queixaram-se muito disto, mas, surpreendentemente,

nãa se queixaram dos funcianârios, nem do Delegada, cansideradas

respeitadares e humanas.

Nessa cadeia encantravam-se, par questãa de seguranca,

dais menares, de 15 e 16 anas, que, no final de semana, haviam

assassinada, de forma barbara e cam a intuita de rauba, um taxista

de Cantagem. Este fata gerau tamanha revalta na populacãa que as

menares se encontravam na cadeia pela risca de vida que carriam.
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Relatôrio de visita a Governador Valadares e ao Departamento de

Investigaçôes de Belo Horizonte

Em 28/4/97, as Deputados Joäo Leite, Durval Angela e

Ivair Nogueira, membros desta CPI, deslocaram-se ate Governador

Valadares e, nesta cidade, acompanhados pelo Deputado Marcos

Helênio, pelo Prornotor Gilvan Alves Franca, par representantes da

Pastoral Carcerária e Evangélica, pelas Pramatares da Carnarca,

Gustavo Balsamàa e Leonardo Cabral, pela Delegada Regional Leavalda

Naves e pela Ten.-Cel. Albino, da PalIcia Militar, visitararn a

cadeia püblica e a penitenciária denaminada Centro de Reeducacäa.

Aa chegar a cadeia püblica, canhecida coma "Cadeiãa", a

carnitiva fai recebida pela Delegada Maria Edson Nascarenhas, que a

acampanhau e ihe deu explicacoes sabre a trabaiha que desenvalve.

Pela primeira vez, a CPI encantrau uma situacãa em que,

apesar das dificuldades, as requisitas de dignidade para presas

estàa senda respeitadas.

A Delegacia visitada encantra-se em refarma, e seu

aspecta, de maneira geral, é decadente.

Na entanta, a trabaiha inavadar do Delegada Maria Edson

Mascarenhas, aplaudida pelas detentas e pela Pastoral, é a que faz

a diferenca.

0 Delegada criau três CamissOes: de Recursas Materiais,

de Valuntãrias de Assuntas Carcerárias, para a refarma do local,

assistência e remédias para as detentas, e de Pastarais. Em

canjunta, essas camissöes, ariundas da saciedade civil, e as

presas, definem as linhas de atuacàa. Cada cela tern um

representante eleita dernacraticamente, que participa das decisöes

canjuntas.

A papulacàa carcerária e campasta de 87 detentas

candenadas, 49 aguardanda julgamenta, 9 detentas candenadas e 2

aguardanda j ulgamento.
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A alimentaçäo e terceirizada, as presos fazem cursos

prof issionalizantes de bombeiro hidráulico e eletricista. 0 banho

de sal acontece duas vezes par semana.

Os albergadas, 43, assinarn diariamente faiha própria,

liberadas par partaria do Pader Judiciária, par nàa existir Casa do

Albergada em Gavernadar Valadares.

As celas, em nümera de 12, guardam 190 detentas,

canfiguranda-se a prablerna camum: superlatacãa. Näa fai farnecida a

metragem total das celas, talvez lOOm2.

Fai firmada canvênia cam a UNIVALE para urn mutiräa, que

estudará a situacãa de cada presa. 0 Delegada infarmau estar

canstruinda uma sala especial para as estagiárias.

Segundo a Ten.-Cel. Albino, do 6° Batalhãa, existem entre

50 e 60 Paliciais Militares para a seguranca externa, mas as

candicöes de trabalha sãa precárias, suprida apenas pela dedicacàa

e boa-vantade dos paliciais.

Em seguida, a Camissäa dirigiu-se para a Centro de

Reeducacaa de Gavernadar Valadares, situada a 50 quilômetras da

cidade, em um local denaminada Nava Flaresta, que antigamente se

chamava Paca. 0 acessa é feita par uma precária estrada de terra.

Se chaver, ninguém passa, tal é a estada da estrada.

0 engenheira respansável pela abra, Cézar Batista Faria,

da empreiteira ENCAMP, apôs resistência a entrada da CPI e da

imprensa. Após negaciacOes, telefanemas e, especialmente, após ser

infarmada sabre a competência canstitucianal da Camissãa, se dispôs

a acampanhá-la e prestar as infarmacöes requeridas.

Para as candenadas em regime fechada, a Penitenciária tem

4 blacas, cam 78 celas individuais, tatalizanda 312 vagas; para as

do regime semi-aberta, 2 blacas, tatalizanda 220 vagas, além de

hotel, aficinas, administracão, canil em canstrucàa, alojamentos,

etc, tuda em 22ha, cam 19.000m2 de area construida. Em campleta

funcianamenta, terá alga em tarna de mil funcionários, que, assim

coma as visitas, teräa dificuldades de acessa aa local, pela

inexistência de estrada. Se a DER-MG nâo asfaltar a caminha, ate
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mesmo fora da estacão das chuvas a Penitenciária ficará isolada do

rnundo.

Ha quase nove anos em construcao, nào se sabe o quanto

foi gasto au. Segundo o engenheiro, em cada época, o projeto é

alterado e, no momento, por estar quase pronta a obra, necessita de

manutenção diáriä, que é feita por 15 funcionários.

0 motivo da distância e obscuro, e as constantes mudancas

feitas no projeto, corn vários acréscirnos nada esciarecem a respeito

deste rnonurnento a espera de seus hóspedes. Segundo informacöes, o

terreno foi doado, e por esse motivo a obra estaria sendo

construida neste local distante. Estranha explicaçäo.

Ao chegar a Belo Horizonte, os rnernbros da CPI dirigiram-

se ao Departamento de Investigacoes, na Lagoinha, onde foram

recebidos pelo Delegado Raul Moreira. Nesse local, estiveram corn o

detento VinIcius Souza Resende Costa, que se encontrava lá detido,

apesar de já condenado pela justica.

Pleiteando vaga na Penitenciária de Neves,

especificamente na Jovem Adulto, o detento denunciou ter sido

barbararnente espancado pelo Delegado André Luiz da Rocha. Segundo

inforrnou, devido a desavenças internas, colocou fogo na cela,

agrediu o Delegado citado e foi por ele espancado. Mostrou

radiografias, dizendo estar corn duas costelas quebradas,

apresentava o supercilio esquerdo aberto e rnanchas - roxas pelo

corpo. Seu pai encontrava-se presente, pedindo ajuda a CPI para pôr

firn as torturas sofridas pelo filho. 0 detento VinIcius Souza

Resende Costa jã passou por outras delegacias e penitenciárias e,

segundo informaçoes, sempre tenta fugir. Seu ato mais audacioso foi

ter roubado urn carro de polIcia ern frente ao DI e nele ter fugido.

Por rneio de requerimento, deverá ser convocado o Delegado

André Luiz para prestar esciarecirnentos a CPI, ern data a ser

definida.
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Relatôrio da visita a Betim

Em 6/5/97, Os Deputados Joäo Leite, Durval Angelo, Ivair

Nogueira e João Batista de Oliveira, membros da CPI, visitaram o 40

Distrito Policial de Betim, acompanhados por elementos da Pastoral

Carcerária e Evangélica, por alguns Vereadores e pela Promotora da

Comarca de Betim, Angela Maria Pires Alves.

O Delegado Segismundo Leopoldo Keeth recebeu a CPI e

informou que a delegacia tern capacidade para 70 detentos, mas que

lá se encontram 104, dos quais 56 já condenados, alguns em regime

fechado e outros em regime semi-aberto, e 12 albergados. Os do

regime semi-aberto permanecem junto com os do regime fechado,

configurando-se, dessa forma, desrespeito a lei e ao direito do

sentenciado, que, além de estar cumprindo pena em delegacia, não

usufrui do beneficio concedido pela lei. Duplo desrespeito.

O Delegado informou que as celas de n°s 1 e 2 são

ocupadas por condenados a penas mais graves, e as de n°s 3 e 4 são

destinadas aos de pena mais leve. As visitas são as tercas-feiras,

para os ocupantes das celas 1 e 2, e as quintas-feiras, para os das

celas 3 e 4, e o banho de sol 6 nas sextas-feiras, de 9 as 11

horas, para todos.

A assistência médica e juridica é precária. A Prefeitura

iria contratar estagiários para acompanhamento dos casos, mas não o

fez. A Vereadora Maria Tereza Lara, que acompanhou a visita,

informou que ainda deverá ser realizado mutirão corn estagiârios,

alunos do Curso de Direito, para verificacão da situacão

correcional dos detentos.

Apesar de o Delegado ter informado não existir mulher ou

menor na Delegacia, a situação encontrada foi outra: numa cela,

estão trés mulheres, presas desde abril, aguardando julgarnento. Uma

delas, Marilene Leandro de Araüjo, denunciou torturas que teria

sofrido no 2° Distrito Policial de Betim, dizendo que reconheceria

a sala na qual fora torturada, se para lá fosse levada, mas, por
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impedimentos legais, a CPI nao pôde retirá-la para levâ-la ao local

denunciado.

Em outra cela, encontravam-se seis menores, urn deles

acusado de hornicldio, e os outros, de assalto a mao armada. A

Promotora informou que aguardavam transferência para Sete Lagoas,

onde ha urn local especializado para recebirnento de menores. Foi

entregue a CPI uma foto rnostrando sinais de tortura em urn deles.

Em contato corn os detentos, esses disseram que as

condicOes locais são razoãveis, no que diz respeito a alimentaçao,

tratamento, etc., conforme depoimentos de Roberto Rivelino Martins,

Onofre Vieira Neto, Antonio Carlos Gomes de Araüjo, mas que os

servicos da Promotoria Püblica deixam a desejar, e que considerarn

esse órgäo negligente.

0 detento Augusta Rosa Queiroz, que cumpre pena ha 15

anos em diversos estabelecimentos penais, foi apontado corno o que

faz as vezes de advogado e consultor juridico. Inquirido sobre

isso, demonstrou conhecimento da situacão dos presos, ao contrário

da Promotoria, salientando o excesso de prazo na formacao de culpa

coma a mais cornum desrespeito ao direito dos detentos, entre outros

atos lesivos.

Não ficou esclarecida a düvida sobre Clóvis Moura Viana,

libertado na sexta-feira e assassinado 48 horas depois. Farniliares

denunciaram a CPI a envolvimento de policiais da delegacia na sua

morte.

Em sintese: superlotaçao, precária assistência juridica e

presos condenados junto a presos provisOrios. E uma situacao igual

A encontrada em outros locais e que demonstra a desrespeito a lei.
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Relatório da visita a Juiz de Fora

No dia 15/5/97, os membros da CPI viajaram a Juiz de

Fora, onde visitararn os seguintes estabelecimentos: Penitenciária

José Edson Cavalieri, tambérn denorninada Linhares, Hospital de

Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa, Casa do Albergado José

Alencar Rogedo e 7' Delegacia de Pollcia, denominada Presidio Santa

Terezinha. Os Deputados João Leite, Durval Angelo e Ivair Nogueira,

membros da CPI, acompanhados pelo Deputado Sebastião Helvécio e

pelo Promotor local da Vara de Execucão Criminal, Otôni Ribeiro

Furtado, além de membros da Pastoral Carcerária e Evangélica local

e de Belo Horizonte compunham a equipe que realizou as visitas.

Linhares, o primeiro estabelecimento prisional visitado,

é considerado modelo. Seu Diretor, o advogado José Santos de

Aguiar, explicou o motivo do titulo.

0 estabelecimento tem 183 vagas e 173 detentos, sornados

os de regime fechado e os de regime semi-aberto.

Trabalham em serralheria e marcenaria 130 detentos. Ha urn

projeto de construcão de mais 160 vagas, com recursos do Fundo

Penitenciário. Aproxirnadamente 70 Policiais Militares são

responsáveis pela seguranca externa da Penitenciária.

Ha urn parlatório para Os internos receberem visitas, o

qual será transferido para o atual campo de futebol, quando o novo

carnpo ficar pronto. 0 banho de sol é diário para todos. A

assistência juridica é dada em regime integral por quatro advogadas

da Secretaria da Justica.

A assistência religiosa é dada pela Pastoral Carcerária e

outras entidades que trabalham corn os detentos.

A assistência médica é precãria. Detentos aidéticos

aguardam ate 4 horas para a ainbulância buscã-los para consultas,

pois não existe outro carro para transportá-los. Ha carência de

medicamentos, impossibilitando que o servico de enfermagem funcione

com qualidade.
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Os rnóveis da sala do Diretor, de ótima qualidade e

acabamento, foram confeccionados na marcenaria da penitenciária. Da

sala do Diretor avista-se enorme horta, cuja produção atende ao

consumo dos detentos e ate de seus familiares. Os produtos dessa

horta, verdes e sern agrotóxicos, não são vendidos, mas consumidos

lá rnesmo cu doados as farnilias dos detentos.

Por meio de parceria corn a Frangolândia, que doa matrizes,

pintinhos e racäo, as detentos trabalharn na granja, ficando corn

rnetade do valor arrecadado corn a venda dos produtos. A parceria se

realiza tambérn corn relaçao a pocilga, onde se encontram 40 porcos.

Os detentos trabalharn, ainda, na fãbrica de bloquetes.

A comida na penitenciária näo é terceirizada, mas feita

lá mesrno pelos detentos.

Urna fuga, apenas, aconteceu durante a saida corn

rnonitores: 3 fugirarn, 2 foram recapturados e 1 voltou.

Ha 110 funcionários, sendo 56 agentes e 54 trabalhando na

administracao. 0 Chefe de Disciplina, Wellington Luiz, que, segundo

a Diretor, e seu braco direito, e ex-interno da FEBEM e também

responsável pelos bons exernplos que a Penitenciária oferece, no que

se refere ao tratarnento digno dispensado aos detentos.

Durante a visita aos pavilhOes, alguns detentos de regime

fechado preservararn sua privacidade, abaixando cortinados e

mantendo-se em silêncio. Em todos as lugares, sal, cheiro de

limpeza, tranqUilidade em todos os rostos, e presos executando

trabaihos.

Coma disse a Diretor José Santos de Aguiar, responsável

pela vitoriosa e exemplar experiência, "0 que a preso precisa é de

respeito, trabalho e local para cumprir a pena corn dignidade".

Ern seguida, as rnembros da CPI dirigiram-se ao Hospital

Padre Wilson Vale da Costa - Hospital de Toxicôrnanos, pertencente a

Secretaria da Justica.

Seu Diretor, Sr. José Antonio, inforrnou que,

teoricarnente, existern 100 vagas, rnas que lá se encontrarn apenas 38

internos, pais alguns pavilhöes são utilizadas coma almaxarifado e
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como alojamento da Poilcia Militar, que faz a vigilância do local,

já que não existern locais apropriados para o airnoxarifado e para o

alojarnento da PolIcia. As celas individuais abrigarn os internos,

que tomarn banho de sol e praticam atividades esportivas dentro do

tratamento individualizado. Existem 68 funcionários entre os

administrativos e os de 30 grau, psiquiatras, psicOlogos,

terapeutas ocupacionais e monitores.

Ac chegar, a interno é avaliado por equipe

multidisciplinar, e a seu retorno a farnIlia é determinado pelo

prôprio hospital.

A perda de quase 60 vagas utilizadas impropriamente para

almoxarifado e pela PolIcia Militar revela mais uma vez o abandono

e o desrespeito, associados ao tratarnento precário dispensado acs

detentos, principalmente hospitalizados. Durante o tempo em que os

meinbros da CPI estiverarn no hospital, urn interno dedilhava

melancolicamente urn violão.

Continuando sua visita, a CPI dirigiu-se a a Delegacia

de Vigilância ou Presidio Santa Terezinha. Foram recebidos pela

De].egada Cristiane Maciel de Andrade, que informou existirem, no

local, 256 presos, ocupando urn espaco fisico corn capacidade para

100.

Destes, 136 já condenados, aguardarn vagas em

penitenciárias, 120 são provisórios, e apenas 35 trabalharn. Nesse

estabelecimento penal existern 32 funcionärios.

O banho de sol é diane, urna galenia de manhã, outra a

tarde. As visitas são recebidas, duas per preso, em cela aberta,

pois todos juntos não caberiarn no patio.

Os presos estão construindo quadra de futebol e não h

problemas de fuga. Existe caso confirrnado de AIDS e as detentos que

estão tuberculosos não puderarn ser hospitalizados, pois a SUS

considera tuberculose doenca para tratamento arnbulatonial. Por esse

rnotivo esses presos ficarn em isolarnento dentro da pnisão.
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Em duas celas separadas das restantes, inclusive corn

patio próprio para banho de sol, ficavam 25 rnulheres, urna em

adiantado estado de gravidez.

Ha uma cornissão, formada por 6 presos, que se reüne

mensalmente corn a Delegada para tratar de assuntos comuns. A

rnaioria dos que là se encontrarn, ou seja, 96 detentos, estäo

enquadrados no art. 12 da Lei de Tóxicos.

A CPI dirigiu-se, após esta visita, a Casa do Albergado

José Alencar Rogedo, onde fol recebida pelo Diretor Denilson

Clozato Alves. Este inforrnou que, no prédio, construIdo em 1942,

funciona também o Arquivo do Forum. 0 prédio encontra-se em

precàrio estado de conservacao, fazendo crer que desde sua

construcäo nao foi sequer pintado.

Existem 30 funcionários da Secretaria da Justica

trabalhando no local. Os 60 albergados que là se encontram

defrontam-se corn urn problerna comurn a rnuitos brasileiros: o

desernprego. Sern emprego, obrigatOrio por lei para gozo da

concessão, teriam de voltar para as celas das penitenciárias.

0 Diretor inforrnou que está tentando firrnar convênios corn

o SENAC e a Secretaria Municipal de Obras para que os albergados

possam trabalhar, cumprindo determinacào da lei.
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Relatôrio da visita a Unal

Dando continuidade a seus trabalhos, os merribros da CPI,

Deputados João Leite, Ivair Nogueira e Geraldo da Costa Pereira,

visitaram, em 28/5/97, a Penitenciária Agostinho de Oliveira

Junior, localizada em Unai. Essa visita foi acompanhada pelo

Promotor local, Sebastiäo Nabis de Resende, pela Promotora da Vara

de ExecucOes da Capital e por um membro da Pastoral Evangélica,

Antonio Martins.

0 Diretor da Penitenciária, Mucio de Castro Alves,

acompanhado por Luiz Carlos D'Anunzio, Diretor de Seguranca,

recebeu a CPI e, com ela, percorreu as instalacOes, discorrendo

sobre Os problemas locais e prestando as informacOes que se

encontram em documentos anexos a este relatório.

Nominalmente, a penitenciária, inaugurada em 12/12/94,

tem 496 vagas, das quais 231 estão ocupadas. As celas estäo

distribuidas por quatro blocos, sendo dois para reclusos de regime

fechado e dois para os de regime semi-aberto, numa area de 48ha.

Criada para ser penitenciária modelo, näo corresponde a

essa pretensão, pois tem muitas celas danificadas e inümeros

problemas apresentados pelo Diretor e observados pela Comissäo.

Possui urn moderno aparelho de raio X, que näo funciona

por falta de pequenas pecas, como chassis, colgaduras e teletOrax.

Isso faz corn que os presos sejam enviados, escoltados, para outras

cidades quando se faz necessária uma radiografia.

As oficinas estäo montadas, mas paradas, pois não existe

professor, e no quadro de pessoal, inexiste essa funcao, conforme

informacao do Diretor.

Apesar de ser penitenciâria nova, já se faz necessária a

troca da tubulacao do esgoto, insuficiente para as necessidades.

Urn preso denunciou urn caso de tortura, ocorrido em marco

deste ano, e apontou os guardas José Carlos Rodrigues Miranda e
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Ernane Ferreira como autores. Alguns denunciaram que, nas revistas,

os guardas jogam água em seus pertences.

A saIda da penitenciária, os membros da CPI encontraram o

Prefeito local, José Braz da Silva, que estava acompanhado de seus

assessores. 0 Prefeito, apesar de a populacao carcerária nao ser

completa, disse que haveria revolta da populacão se viessern outros

presos, pois a penitenciária não tern condicOes de boa manutençao. 0

Deputado Joäo Leite informou que a Assernbléia não transfere presos

e que a sociedade quer saber por que o sistema penitenciário não os

recupera. 0 Prefeito requereu então ajuda para meihorar as

condicOes para os presos e para o batalhäo local, que não tern carro

nem gasolina e é carente de quase tudo.

o Cel.-PM Geraldo Antonio de Oliveira, Comandante,

inforrnou que 68 PM5 fazern a vigilância externa da penitenciária,

masesse nürnero encontra-se defasado. 0 ideal seria 120.

o Diretor informou que as poucas fugas ocorrern só no

regime semi-aberto. Muitos presos são oriundos do Triângulo e

alguns, de Goiás.

Os detentos trabalharn corn rnadeira doada por serrarias,

produzindo pecas de artesanato, como porta-retratos.

o laboratório de inforrnâtica encontra-se fechado por

motivo de seguranca. Tern capacidade para 12 alunos e necessita de

24 guardas e 1 monitor para funcionar.

Não existe verba para compra da rnatéria-prima para a

torneadora e a rnarcenaria. Se forern implantados cursos da tJTRPNIG,

corno se pretende, esta fornecerá a rnatéria-prima.

Dois advogados, duas vezes por sernana, prestarn assessoria

juridica aos detentos.

Guardas penitenciârios são contratados para prestacão de

servicos e o fazern por rneio de entrevistas, investigacao da vida

pregressa e treinarnento corn outras equipes, pois 0 nümero existente

é aquém do necessário.

0 pessoal administrativo trabaiha em turno das 8 as 13

horas e das 13 as 18 horas.
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0 Diretor considera que, para a funcionarnento pleno da

penitenciária, ha necessidade de mais 100 guardas penitenciários.

Atualmente as equipes são compostas de 22 guardas por turno para os

6 pavilhöes.

Para a convjvio conjugal exige-se atestado medico, válido

por 30 dias.

Quando chega a penitenciária, o detento passa par perIodo

de observacão de 30 dias, conforme a legislacão determina. Nesse

perlodo, sern banho de sol, recebe tratamento medico e assistência

social.

0 esgoto da penitenciária não é tratado e polui as aquas

ate mais de 2km abaixo, o que causa muitas reclamacöes da populacao

local.

Comeca a acontecer estranha situacäo no local: coma não

existe casa do albergado em UnaI, as 71 presos do semi-aberto não

tern lugar para ficar quando saem. A administracão municipal

anterior empregava detentos, mas agora issa rnudou.

Ha taiubém dificuldades de transparte entre a

penitenciária e a cidade de Unai. A estrada de acesso não é

asfaltada e passa par entre pastagens e gado, corn muita poeira.

A CPI foi mostrado a sabão enviado pela Secretaria de

Justica para usa dos detentos. Pura soda cáustica, causando

erupcôes alérgicas, conforme documento encaminhado pelos medicos

locais. Segundo eles, essa reacäa alérgica ao sabão provoca

erupcöes e mau cheiro na pele dos detentos. 0 usa de produtos

higiênicos de melhor qualidade evitaria a compra de antialérgicos e

antimicóticos.

A Cornissãa reuniu-se corn a Diretor e, juntamente corn o

Prornatar, alertau-o para as denüncias de descaso corn tortura e as

conseqUências da ornissãa.

Apesar de aparente situacaa de tranqUilidade, as membras

da CPI receberam inürneras queixas, feitas, principairnente, pela

Pastoral Carcerária, as quais deveräo ser abj eta de cuidadosa
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anâlise para posteriores providências. Acompanha este relatório

documentacao entregue pela direcao e pelas entidades.
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Relatório da visita a Uberlândia

Dando continuidade a seus trabalhos, os Deputados João

Leite, Ivair Nogueira e Durval Angelo, membros da CPI,

acompanhados pelo Deputado Geraldo Rezende, visitaram a cadeia de

Uberlândia, em 4/6/97. A visita foi acompanhada pelo Promotor Breno

Linhares, pelo Diretor da Cadeia Vicente Paula Assis, tainbém Vice-

Diretor da APAC, por membros das Pastorais Carcerárias Católica e

Evangélica, pelo Sr. Euripedes Rocha, representando o Deputado

Gilmar Machado, e pelos Sr. Geovane, Diretor da APAC.

No prédio da delegacia regional, onde se encontra a

cadeia, funcionam tarnbém as Delegacias Especializadas de Acidentes

de Velculos, Vigilância Geral, Crimes contra a Vida, Menores e

Muiheres, Falsificacöes e Defraudacoes, Furtos e Roubos, enfim,

todos os setores policiais da Secretaria da Seguranca Püblica,

inclusive o DETR7N.

0 Delegado Adjunto Ramon Tadeu Carvalho Bucci informou

que o local tern aproximadamente 120 presos, dos quais 40

condenados, que ocupam o equivalente a 35 vagas. Os condenados por

tráfico são 60. 0 banho de sol é permitido duas vezes por semana.

A assistência juridica é dada pela Defensoria Püblica,

pela APAC, por advogados do Grupo de Apoio do Presidiârio e por

estagiários da UFU, caracterizando-se uma situação equilibrada. As

pastorais dào assistência religiosa e a Universidade Federal de

Uberlândia - UFU - presta assistência a saüde. A PM faz a

vigilância externa. 0 quadro de pessoal da Cadeia Püblica é o que

se encontra anexo a este relatório.

No primeiro pavimento da carceragem encontram-se as celas

das detentas. Uma delas, Rosa Aparecida Santos Souza, não sai para

o banho de sol ha oito meses, por estar ameacada por outros

detentos, devido a problemas corn o tráfico de drogas.
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Apesar de o local estar aparentemente limpo, havia mau

cheiro, que, conforme informaçoes, provém dos esgotos e de outros

defeitos da construcao.

O Prornotor inforrnou que existm mais de 400 mandados de

prisao para serern cumpridos, mas que isso é impossibilitado pela

superlotacäo existente. Quando urn preso recebe o beneficio do

regime semi-aberto, vai logo para casa, pois inexiste local para

cumprimento da pena.

Os visitantes descerarn entäc ao andar térreo, onde

depararam corn urn quadro de escuridäo, ujeira e reclarnacoes, que

lernbrou a tristernente famosa cadeia de talmital, já visitada pela

CPI. Os presos informararn que, na verdade, a assistência medico-

odontológica é precariissirna. Quando familiares conseguem marcar

uma consulta, nào existe escolta para acornpanhar os detentos. Além

disso, nào existe trabalho que possarn fzer para ocupar o tempo e

remir a pena, conforrne inforrnou o preso José Romero de Oliveira.

Numa cela, quatro detentos soropositivos, afastados dos

outros, tinharn as mesmas reclarnacoes em relacao a assistência

médica e a escolta.

O Ten. Arnaldo, responsável pela vigilância externa,

falou que os presos poderiam trabalhar corn artesanato, rnas näo

existe local para isso. Mostrou grandes salas que seriam usadas

corno consultôrio odontológico mas que se encontrarn abandonadas,

entuihadas de material sern uso, inclusive urna cadeira de dentista

precisando de reparos. Essas salas poderiam ser usadas para a

producao de artesanato, mas seria necesário aurnentar o nümero de

guardas para a vigilância do detento no trabalho.

Os detentos corn os quais os visitantes conversararn nao

fizerarn qualquer reclarnacào contra a direcäo da cadeia, rnas contra

a falta de assistência, principalmente médica.

A tensäo reinante no arnbiente atinge tanto os Delegados e

guardas quanto os detentos, pelas precárias condicOes do local:

superlotacao, sujeira, doencas e rnistura de presos condenados corn
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provisórios, em mais uma demonstracäo de descaso corn os seres

humanos.

Outra reclamacäo, esta feita pela APAC, diz respeito a

assistência juridica aos presos. A burocracia do forum impede que

esta se realize de maneira satisfatória, especialmente quando o

trabalho em favor dos detentos é voluntário.

Ha reclamaçoes também contra o Promotor, cujo nome é

Silvio. Segundo se afirma, o mencionado Prornotor, que nao

acompanhou a visita da CPI, aterroriza e humilha presos,

funcionários e advogados.

- Notou-se a falta, numa cidade do tamanho de Uberlândia,

de uma Vara de Execucao Criminal e de uma Promotoria Especializada

de Execucao Criminal.

Falta também a PM meihor preparo no trato corn os

detentos. Na época em que uma fábrica de meias mandava material

para os detentos costurarem, os militares da PM, ao vistoriar as

celas, moihavam o material, ocasionando danos a fornecedora, que,

diante disso, optou por encerrar suas atividades de ajuda.

Houve denüncia, näo comprovada, de que, devido a

superlotacäo das celas, os meihores locais para dormir são pagos

pelos detentos.

Outro dado preocupante foi a ocorrência de cinco

homicidios dentro das celas em 1996.

Em seguida, os membros da CPI e os demais acompanhantes,

contando, naquele momento, corn a presenca dos Vereadores do

Municipio Aniceto Ferreira, José Corsino e André Goulart,

dirigiram-se ao local onde estaria sendo construida a futura cadeia

de Uberlândia.

Como a construcao, iniciada em 23/12/94 e retomada em

1996, estava paralisada e sem previsão de continuidade, o relator

da CPI, Deputado Ivair Nogueira, entrou em contato telefônico corn a

empresa construtora, Carvaiho Alvim, em Belo Horizonte, que

informou o seguinte: o contrato antigo, no valor de R$

1.420.000,00, não pôde ser cumprido por falta de verba, resultando
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daI a paralisacäo da obra. Nesse mesmo dia foi assinado novo

contrato corn o DEOP, no valor de R$ 1.316.000,00, para entrega da

cadeia em dezembro de 1997 ou janeiro de 1988, aproveitando parte

das obras já realizadas.

o local onde está sendo constriiIda a cadeia é urn terreno

doado de 20.000rn2 de area. As celas abri'garao três ou seis presos

em cada urna, nao houve informacao precisa. Seräo construIdas 44

celas comuns e 4 especiais, mas nada ficou devidamente esciarecido.

Segundo o Sr. Marcelo, Diretor do DEOP, em conversa

telefônica corn o relator, o inIcio das obras se dana, no rnäximo,

daI a 10 dias. Percebe-se, por essas informacöes incompletas, que a

nova cadeia será pequena para as necessidades locais.

Existe previsäo de aumento e de meihor aproveitamento da

Area, mas näo foi previsto espaco para oficinas ou horta.

Outra constatacäo preocupante: corn urn vergalhäo o

Deputado Durval Angelo fez urn buraco numa das paredes da nova

construcäo, que abrigará, certamente, perigosos detentos, os quais

teräo a major facilidade para fugir.

Constata-se, mais uma vez, que o dinheiro püblico estâ

sendo usado em obra que, antes de ser entregue, já se mostra

subdimensionada para as necessidades reais e cuja qualidade carece

de major controle.
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Relatôrio de visita a Barbacena

Em 6/6/97, 05 Deputados João Leite, Ivair Nogueira e
Durval Angelo visitaram, na cidade de Barbacena, a 90 DRSP e 0
Manicômio Judiciârio Hospital Psiquiátrico Jorge Vaz. Nessas

visitas, foram acompanhados por membros das Pastorais Carcerárias

Católica e Evangélica e da Promotoria local, Sras. Dilma e Ceres,

da Vara Criminal, Sr. Luiz Carlos Neto e Sra. Tania Falcão, da Vara

Civel.

A primeira visita foi a a DRSP. Na porta do gabinete do

Delegado Regional encontra-se a seguinte inscricão: "Por questão de

higiene e proibido falar de politica neste local". Recebidos pelo

Delegado Regional Afonso Edson da Silva, este informou que a DRSP

tern sob sua responsabilidade 21 cidades da região, entre elas

Carandai e Andrelândia. A delegacia tern 11 celas em uso e mais 10

danificadas. Para capacidade de 90 vagas, ha 99 detentos, dos quais

72 condenados, entre homens e muiheres. Ha dois aidéticos, sem

assisténcia médica, apesar da ajuda da Pastoral Carcerária. A

visita foi acompanhada pelo Diretor da cadeia, Delegado Fernando

Sade.

Ha cela prOpria para os albergados. 0 banho de sol é

semanal, e as visitas são permitidas duas vezes por semana e no

ültimo final de semana do rnês. A PM faz a seguranca externa, e os

agentes penitenciários cuidam da revista dascelas. Não ha casos de

fuga, apenas de tentativas. A Promotora Tânia, da Vara Civel, que

acompanhou a visita da CPI, foi apontada, pelos Delegados e pelos

detentos , como grande colaboradora, muito ajudando as detentos,

inclusive corn campanhas para arrecadar cobertores. A assisténcia

médica e juridica é precária. Na Comarca não existe Vara de

Execuçao Criminal.

Quando recebidos pelo Delegado-Geral, este informou que

as instalaçoes eram totalmente inadequadas e usou o termo

"masmorra" para defini-las.
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No andar superior, apesar do mau cheiro reinante, oriundo

possivelmente de esgotos, as instalacöes erarn limpas e claras e em

nada atentavam contra a dignidade dos detentos. Mas, quando a

Cornissão se dirigiu ao andar inferior, foi como se tivesse voltado

aos tempos da Inquisiçäo e das masmorras medievais. ImpossIvel

descrever o rnau cheiro, a escuridäo, o frio, a aqua escorrendo de

rnültiplas infiltracoes, e seres humanos amontoados em local fétido,

insalubre: o portal do inferno.

Mais estarrecedora foi a informacao de que aquele

"prédio" tinha sido erguido com dinheiro e projeto da comunidade,

tendo a Secretaria da Seguranca Püblica sornente aceitado faze-b

baseada em outro projeto aprovado por ela: sem janela nem

possibilidade de entrada de ar.

Quando da construcäo, a Promotoria conseguiu que fosse

aberto, no alto da parede, quase no teto, urn buraco para entrada de

ar, pebo qual quase nao passa o punho de uma pessoa. E a ünica

ventilaçao que as celas, praticamente urn poräo, possuem.

Tamanha indignidade, entretanto, não dobrou todos os

detentos. Muitos - a Comissäo constatou - faziam greve de fome em

busca de maior respeito a seus direitos como seres humanos,

sobrepondo-se a tragédia da qual faziam parte.

Em seguida, a Cornissào se dirigiu ao Manicômio Judiciário

Jorge Vaz, onde foi recebida pebo funcionário Sérgio, ate a chegada

do Diretor, Sr. Lélio Sávio Borges de Andrade.

o prédio onde funciona o manicômio foi construIdo para

essa finalidade em 1926, e, durante seus 70 anos de existência,

percebe-se que nada mudou. Muito limpo, mas corn forte cheiro

caracterlstico de material de limpeza. Tern 231 internos para 250

vagas. 0 Diretor, percebia-se, e profissional competente e

dedicado. Ele informou que urn dos problemas é o desvio de funcäo

dos funcionários: guarda penitenciârio trabaihando como enfermeiro

é fato cornurn.

Os pavilhöes designados corn as letras K ou L são para

isolamento. 0 banho de sob é diário, mas alternado em cada
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pavilhào, por falta de guardas. Não existe barbeiro ou algum

profissional habilitado para cortar unhas e cabelos, pois, por

seguranca, as internos não tern acesso a objetos cortantes.

Os internos, dependendo do estado, ficam em grandes

dormitórios coletivos, em celas com dois pacientes ou em solitárias

individuais.

Os internamentos podem ser par medida de seguranca au

para exame de sanidade mental. Os pacientes são atendidos em

gabinetes de cllnica médica e psiquiátrica. Existe também gabinete

dentário.

Entre esses internos, aproximadarnente 100 já são

considerados sem periculosidade, mas naa tern para onde ir - a

famIlia nao as aceita ou a Juiz nao as libera. Para liberar as

vagas sugeriu-se a construcão de um pavilhão asilar anexa.

O Diretor informou que não existent casos de AIDS au de

usa de tóxicos, mas, em campensacãa, faltam remédios para todos as

tratamentos. Outra proposta é de que a hospital passe a pertencer a

rede conveniada pUblica, recebendo ajuda do SUS. Alérn de remédios,

faltam raupas, cobertores, especialistas e local para visitas.

Apesar dessas graves deficiências, percebe-se um ambiente limpa,

tranqUilo, dentro do possivel, e urn tratarnento caracterizado par

boa-vantade e desprendimento.

Outra dificuldade é a escalta para as pacientes internos.

Ha casos de pessoas que vaa apenas para fazer exame, nem condenadas

são, e demorarn ate 6 meses para voltar aa local de arigem.

Em uma das enfermarias, as rnernbros da CPI encontraram,

corn a perna amputada e visiveis sinais de insanidade, a famoso

bandido Severina da Tereza, que ha alguns anas fai a respansável

pela "ciranda da morte" nas dependéncias do DI de Bela Horizonte.

"Tereza" era a corda utilizada para a ritual da ciranda.

Na ala feminina, corn capacidade para 50 internas,

encontravam-se 35. As detentas que exercem algum trabaiho na sala

de castura nãa utilizam tesoura. A ala feminina, apesar de limpa e
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modesta, tal como o restante, enfrenta as mesmas dificuldades, como

a falta de medicamentos, etc. Doacöes nuna são suficientes.

E	 necessário	 estabelecer	 uma	 polItica	 eficaz	 e

profissional para os detentos que estão sob a guarda do Estado.

Durante o periodo em que a CPI esteve em Barbacena, o

tempo manteve-se escuro e muito frio, tornando os lugares visitados

mais tristes e a visita mais penosa.
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Relatôrio da visita a Neves

Em 10/6/97, as Deputados Joäo Leite e Durval Angelo,

membros da CPI, acompanhados pelo Promotor Gilvan Alves Franco,

titular da Vara de Execuçäo Criminal da Capital, e por membros da

Pastoral Carcerária Católica e Evangélica, realizaram uma visita a

Neves, onde se encontra um complexo penitenciârio, corn 4 diferentes

penitenciárias: Adulto Jovem, José Maria Alkmin, Dutra Ladeira I e

Dutra Ladeira II.

Na Penitenciãria José Maria Alkmin, a Comissão foi

recebida por seu Diretor, Sr. Vicente Patrocinio, que a acompanhou,

prestando as informacöes solicitadas. Em tamanho, a Penitenciária

José Maria Alkmin, chamada de JMA, é umas das maiores do Estado,

superada apenas pela de Contagem.

Além do prédio, a WA estende-se ainda por duas fazendas.

Nela encontram-se 561 detentos em regime fechado, 28 em

observaçào e 175 no semi-aberto. Quando chegam ao semi-aberto, os

detentos ficam no que chamam de "entra-e-sai" durante 30 dias, ou

seja, trabaiham fora e dormem na penitenciária.

Ha 120 lugares no chamado alojamento avançado, feito em

1994 para desafogar o DI e a Furtos e Roubos, onde se realizava a

"ciranda da morte".

Denüncias de violências ou casos de fuga ja foram objeto

de sindicância. No servico medico, a major parte dos rernédios vem

de doaçOes, pOiS Os que a Estado manda, pela CEME, são

insuficientes. Concorrência não adianta, pais não aparece

interessado.

A escolta de detentos deveria estar sendo feita pela PM,

que alega não ter viatura para issa.

Antigamente, tudo a que se produzia nas fazendas era para

a penitenciária. No Governo Newton Cardoso, foi alterada essa

politica, com a determinacào de que tudo fosse para a Fundo Unica,
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O que causa desalento em quem produz e necessita do resultado do

trabaiho.

A assistência judiciária e prestada por 13 advogados, que

trabalharn sernanalmente 14 horas na penitenciária e 6 horas no

Forum. Todos os detentos já passaram por mutiräo judiciário.

Os 470 funcionãrios administrativos trabalham em 2

turnos, os 250 agentes penitenciários trabalharn divididos em 5

plantöes de 24 x 96, com 50 em cada urn. A PM faz a vigilância

externa.

Para o regime fechado existern 4 pavilhOes, denorninados:

capela, lavoura, cinema e seguranca maxima, corn 151 detentos em

cada.

A ernpresa Alimenta é responsável pela alimentacäo dos

detentos, inclusive os da fazenda. Ela contrata os presos para

feitura da alimentacao, obedecendo as regras de seguranca no que se

refere ao uso de facas e objetos cortantes.

Ha projeto de se transforrnar a padaria em escola.

Diariamente são fabricados 2 mil pães.

Na tipografia trabalharn quatro detentos em máquinas

totalmente obsoletas, doadas pela Imprensa Oficial, algurnas

quebradas e paradas.

A fábrica de mOveis usa como material a tâbua do brejo,

seca e trancada.

A serigrafia, funcionando corn cinco detentos evangélicos,

produz belos trabalhos em camisetas, corn temas religiosos. Essa

oficina foi idealizada e montada pelo representante da Pastoral

Evangélica, Sr. Antonio Martins.

No prédio da penitenciária, nas pequenas janelas, hd

lârnpadas fluorescentes dependuradas e apontados para o céu.

Funcionarn corno antenas, suprindo as necessidades dos detentos.

A major reclamação apresentada pelos detentos e

confirmada pela direçao e pelos assistentes é a demora - ou

inexistência - de despacho do Juiz da Cornarca de Neves, no tocante

aos benefIcios solicitados. Espera-se meses pela concessão,
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enquanto o detento fica aguardando, preso, o benefjcio a que tern

direito. Alérn disso, quando de cada saida legal (35%), a Juiz exige

que a penitenciâria prepare documentacäo corn laudo do CTC e parecer

do Promotor em separado, fazendo corn que, as vezes, se perca esse

beneficio, por excesso de zelo e burocracia.

Acrescente-se, ainda, a demora do Conseiho Penitenciário.

Juntando-se todos esses atrasos, dá para se irnaginar o sofrirnento

do preso, distante do benefIcio a que tern direito.

A unidade de saide, visitada pela CPI, mantérn eficiente

servico contra a AIDS, corn o Grupo de Multiplicadores de

InformacOes sobre AIDS - DST- PMA, que elabora cartazes, palestras

e questionários. Conforme inforrnacoes, existem sete detentos

soropositivos na JMA.

o trabalho desse grupo e nova, agindo notadarnente na

prevencäo. Apesar do apoio da direcão e do born acoihimento pelos

internos, falta tudo, inclusive preservativos para distribuicao. Os

internos sugerirarn a extensäo do trabalho preventivo aos

familiares.

Foi sugerida a criacäo de escolta da própria

penitenciária para pôr fim a espera e a dependência da PM por

ocasião da necessidade de transportar detentos.

Outra denüncia, confirmada pela CPI, é a de que o Major

Marcelo Alvaro, Diretor da Penitenciária de Contagem, mantérn casa

em Neves, a de n° 22. Ora, as casas em Neves são insuficientes para

as que lá trabaiharn. Por isso, a manutencão de casa para Diretor de

penitenciária situada em outro rnunicIpio nao encontra

justificativa.

A Fazenda Retiro, urna das duas de propriedade da

Penitenciâria, tern 30 detentos trabalhando na criacão de gado

leiteiro, de plantacão de horta, etc. 0 ünico trator precisa de uma

peca para voltar a funcionar, e a terra, para major producão,

necessita de correcao corn calcário. A EMATER-MG, anteriorrnente,

dava assisténcia veterinâria e agrIcola. Atualrnente, a Secretaria

da Justica envia apenas técnico agricola para orientacão.
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Relatório de visitas em Belo Horizonte

Em 12/6/97, as Deputados João Leite, Ivair Nogueira e

Durval Angelo, membros da CPI, visitaram dois locais em Bela

Horizonte: a Delegacia de Furtos de Veiculos e a de Furtos e

Roubos. Nessas visitas foram acompanhados pelo Promotor da Vara de

Execucao Criminal, Sr. Gilvan Alves Franco, pelo Sr. Fábio Santos,

membro da Pastoral Carcerária, e pelo Sr. Antonio Martins, da

Pastoral Evangélica.

Na Delegacia de Furtos de Veiculos a CPI foi recebida

primeirame nte pelo Delegado Adjunto, Antonio Aleixo Carqueiro,

ate a chegada do titular, Sr. Anderson Pires Bahia.

o prédia onde funciona essa delegacia é tombado pelo

patrimOnia histórico, pais fai a primeira Penitenciária Dutra

Ladeira, agora transferida para Neves.

o local guarda 51 presas, entre candenados e provisórias,

mas tem capacidade para 10.

Ha 60 policiais, no total, trabaihando na delegacia. A

maiar parte cuida dos presos e deixa de realizar a servico de

investigacão de furtos de veiculos.

Dos locais aterrorizantes já visitados pela CPI talvez

nada se compare corn essa delegacia.

Tern capacidade para 10 e guarda 51. Os tetos das celas

são rebaixados e as detentos urn pouco mais altos são obrigados a

permanecer de cabeca baixa.

Não ha visitas ou banho de sal. Algurnas pessoas que

acampanhavam a CPI sentirarn mal-estar, tal a sensacãa de

sufocamento e calar que se percebe. Alguns detentas que lá se

encantravam tinham sida transferidos do Palmital, quando a CPI

pediu interdição daquele local, par suas péssimas condiçoes. Par

incrivel que pareca, esses detentas diziam sentir saudades do

Palmital, tais as condicoes da Delegacia de Furtos de VeIculos.
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A insalubridade, a falta de ar, o calor infernal näo são

privativos dos detentos. 0 prédio onde funciona a delegacia, muito

antigo, e composto de cômodos pequenos, sem ventilacao, o que apena

também os funcionários dessa sucursal do inferno, que trabalham num

aimbiente insalubre e perigoso, onde se corre risco de vida na época

de calor.

Corn os funcionários cuidando de presos, realmente nao ha

quem cuide do furto de veiculos dos cidadãos - que, em fim de

semana, chega a quase 100.

Em seguida, a CPI dirigiu-se a Delegacia de Furtos e

Roubos, onde foi recebida pelo Sr. Willen Eustáquio Vidigal, que

inicialmente näo permitiu sua entrada.

Corn a chegada do Delegado Marco Aurélio Assuncão, a

situacão foi contornada e os membros da CPI, acompanhados da

imprensa da Asseimbléia e de assessoria, entraram na carceragem.

Durante o tempo em que se negociava, um senhor de nome

Walter, que se dizia Delegado, falava em altos brados que não

aceitava a entrada da CPI naquele local, demonstrando

inexpli cave lmente incômodo e ate raiva corn a chegada dos Deputados

e seu trabaiho e pedindo identificacão de todos.

0 Delegado Marco Aurélio Assuncao, que acompanhou a

visita, informou que no local existem, atualmente, 21 muiheres

presas e 238 homens, entre condenados e provisorios. 0 nümero ideal

é de 68 presos nas 23 celas existentes.

As queixas são as mesmas: denüncias de torturas, falta de

atendimento medico e odontológico e assessoria juridica quase nula,

apesar do intenso trabalho desenvolvido pelos membros da Promotoria

da Vara de Execucão Criminal.

Nesse local não existem banho de sol ou visitas. Apesar

de funcionar como penitenciária para os presos já condenados,

durante o tempo que ali passarem não poderão receber visitas.

Durante a visita, os membros da CPI foram avisados de que

do lado de fora da delgacia acontecia uma manifestacão de taxistas

contrários a CPI, encabecada pelo Presidente do Sindicato,
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candidato a Vereador derrotado Sr. Edgar Ferreira. Ele alegou que

recebera seis telefonemas nos quais se dizia que a CPI estava

liberando perigosos assassinos de taxistas. Foi, entäo, informado

pela assessoria das atribuicoes, da competência e dos limites de

uma CPI, a que contribuiu para corrigir as informaçOes que levaram

ao confronto.

A visita a essas duas delegacias trouxe aos membros da

CPI a certeza de que devem ser tomadas urgentes medidas em favor da

dignidade de seres humanos que, sob a guarda do Estado, vivem como

animais.
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Relatório da visita a Ribeirào das Neves

No dia 13 de junho do corrente ano, a comitiva composta

pelos Deputados João Leite e Ivair Nogueira visitou a Casa de

Detencão Antonio Dutra Ladeira, em Santa Luzia, acompanhada pelo

Promotor da Vara de ExecucOes Penais Gilvan Alves Franco.

Recebidos os visitantes pelo Diretor, Delegado Hélio

Romão, este informou que havia naquele dia 570 internos e 60 vagas

disponIveis e apresentou uma planilha corn a distribuiçao dos presos

por cela e em cada urn dos Anexos I e II. Informou ainda que o Anexo

III funciona em Belo Horizonte.

Afirmou aquela autoridade que recebe muitos pedidos

de transferência vindos da PolIcia Federal, da Delegacia de Tóxicos

e de outros lugares; que as Delegados remetem as pedidos para a

Diretor do Departamento de Investigacoes e que, recenternente, foi

criada uma comissäo para escoiher as presos que virão para este

estabelecimento.

Informou que no Anexo III estão as presos que trabaiham;

as de regime fechado voltam todo dia para essa Casa, as de semi-

aberto dormem no própria local.

Segundo ele, a psicólogo da Casa trabalha duas vezes por

semana, e a advogado, urna vez, sendo lotados na mesma reparticao.

A cornitiva percorreu a Galeria B do Anexo, con 85 celas,

onde são feitas as triagens. As celas são bern ventiladas e possuern

iluminacao natural e artificial. Os presos usarn uniforrne composto

por calca azul e camisa branca, a banho de sol é feito diariarnente,

durante 4 horas, em urn patio interno, fechado.

Na Ala A desse mesmo Anexo, funcionam uma barbearia e urn

campo de futebol de salão, e na cela 21 funciona uma enfermaria.

Na Ala A funciona uma padaria, corn 4 presos trabaihando

na fabricacão diana de 2 mil pães; no restaurante, 2 turmas de 16

presos trabaiharn na producão de 308 refeicOes diânias; a escola

funciona de 8 horas as 11h30min; ha, ainda, urna rnarcenania corn 4
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presos trabalhando. Os dormitórios são coletivos e dão de frente

para urn patio arborizado, onde funcionam uma cantina, uma

barbearia, uma capela, urn auditório, usados pelos evangélicos,

oficinas, uma alfaiataria e uma fãbrica de blocos. Os presos

transitam livremente entre esses pavilhOes, exceto as da Ala B, que

permanecem no interior das celas. As visitas ocorrem todos as

domingos, e não houve reclamaçoes quanto a guarda ou ao sistema de

revistas. Ha ainda urn campo de futebol onde, no momenta da visita,

se realizava uma partida.

Posteriormente, a comitiva se dirigiu ao Anexo II, onde 4

equipes de 18 funcionãrios fazem a guarda, e 20 outros fazem a

servico administrativo. A Secretaria da Educacão mantém as duas

escolas, corn 13 funcionários, 9 professores de 5' a 8' series, que

ai funcionam ha mais de 15 anos, e a Secretária afirmou que nao ha

prob.lemas para nomeação de professores para esse local. Atualmente,

são 165 rnatriculados de 1' a 4' series e 125 nas turmas de 5a a 8'

series; porém, a freqUência é baixa.

A Casa de Detençao possui ainda uma area agricola corn

alojarnento próprio para 9 presos que nela trabalham. Os carcereiros

fazem curso de 6 meses na Academia de Policia. Informou-se que as

detentos não são repartidos por tipa de pena.

Encerrada essa visita, a comitiva se dirigiu para a

Penitenciària José Maria Abranches Goncalves, localizada em frente

A Dutra Ladeira. Recebida pelo seu Diretor, Rui Carretera, este

descreveu a processo de formacao pedagógica e profissional là

oferecido. Os critérios para a transferência são: que a interno

esteja na faixa etária de 18 a 25 anos; seja primário; esteja no

regime semi-aberto e tenha a sentenca transitada em julgado.

Segundo ele, faltam presos que preencham esses requisitos, por isso

a Penitenciària, que funciona nos moldes de um centro de

reeducação, estava com apenas 47 internos e, nesse dia, dispunha de

70 vagas.

A instituição, corn 5 equipes de 6 guardas, está

localizada em uma fazenda de 40ha e oferece cursos de pedreiro e
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torneiro e de computacão e tern convênios corn a FIAT e outros para

implantar cursos profissionalizantes. A cozinha é terceirizada.

Estão freqtientando a escola de 15 a 20 alunos.

Segundo o Diretor, o jovern do interior nào quer ser

transferido para esse estabelecimento, para näo ficar longe da

famIlia.

Quando informado pelos Deputados de que ha, na Dutra

Ladeira, urn grande nürnero de jovens internos em condicoes de serern

transferidos para a Penitenciâria, o Diretor afirrnou que o problerna

para o preenchimento das vagas está "na dificuldade das negociacöes

entre os dois Secretários".
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Relatôrio de visita a Teófilo Otôni

Em 8/8/97, Os Deputados Joäo Leite, Ivair Nogueira e

Durval Angelo, este representado pela Deputada Maria José Haueisen,

dirigiram-se a cidade de Teófilo Otôni, onde visitaram a

Penitenciária Teófilo Otôni, a cadeia püblica e a Prefeitura

local.

O Diretor da penitenciária, Elcio Motta Leal, mostrou as
instalacöes do prédio e também a sua parte agricola, que ocupa urn

total de 220ha.

A capacidade maxima é de 160 vagas em celas coletivas e

40 em celas individuais, existentes para observacäo ou penalidade

dos detentos. Setenta por cento dos presos vivem em regime fechado

e trabalham em servicos internos, e 30% estäo em regime semi-

aberto, trabaihando fora dos muros. Näo existe casa de albergado.

As principais reclamacoes da direcào versam sobre o

precário atendimento médico-odontológico e psicolôgico aos

detentos. A comida é feita na própria penitenciária, pelos

detentos. A assistência jurIdica é boa, näo houve reclamaçoes a

respeito, nào foram entregues pedidos aos visitantes. Ha vários

aparelhos de televisão, e as antenas parabólicas foram conseguidas

por meio de doacão.

Os 2 pavilhOes contêm 4 alojamentos com 20 vagas cada um;

32 celas estäo impossibilitadas de ser usadas por estarem bastante

danificadas.

O pavilhào destinado a oficinas - carpintaria e

marcenaria - nao é utilizado, fica ocioso.

0 resultado financeiro da produçao val para o caixa

ünico do Estado. Se vendida a producäo para o Estado ou para o

comércio local, o resultado vai para a conta da penitenciária em

Belo Horizonte.

A horta tem plantacao de abacaxi, mexerica e mandioca.

Ha várias atividades esportivas, incluindo o futebol.
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As visitas são liberadas todos os domingos, mas nao

existe cela lntima, apenas projeto.

Como incentivo escolar, meio periodo do estudante é

considerado urn dia inteiro de trabaiho, para efeito de remissão de

pena. Existe supletivo do ensino fundamental.

Urn dorrnitOrio, corn 20 vagas, está desativado por falta de

luz, água, etc.

o que mais impressionou nessa penitenciária foi a

absoluta falta de meios de cornunicacão, pois lá nao ha telefone,

radio ou carro, a que causa total isolamento, já que a

estabelecimento penal situa-se a 60 km, em estrada de terra, da

cidade de Teófilo Otôni.

Na fazenda visitada ha plantacOes de banana, abacaxi,

mandioca e pimenta (que e fornecida para fábricas) . Existem também

curral, pocilga, inseminacão artificial, fábrica de queijo, acude

para peixe e irrigacão. A olaria foi desativada.

A penitenciária mostrou urn interessante exemplo: as

detentos, por seus próprios meios, editam urn jornal denominado "Um

Facho de Luz", dirigido aos colegas, contendo noticias e

comentários sobre as acontecimentos da penitenciária e da vida de

cada urn.

Em seguida, as rnernbros da CPI visitaram a cadeia do

municipio. A cadeia, guardada pela PM, tern, em 12 celas, 68 presos,

entre homens e muiheres.

0 banho de sal tern duracão de três horas, urna vez por

semana para as hornens e duas vezes, de uma hora e rneia, para as

mulheres. As visitas, de uma hora, são permitidas as quartas-feiras

e aos domingos.

Apesar dos pedidos dos presos, a Diretor da cadeia, Paulo

César de Oliveira, argurnentou que a pouco efetivo militar impede o

aumento desses horários. Diariamente, seis PMs e urn carcereiro

tomarn canta dos detentos, em sistema de plantäa.
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Inexistência de Defensoria püblica e de assistência

médico-odontolôgica são as reclamaçOes mais comuns, além da falta

de material de higiene e limpeza.

A visita a delegacia foi acompanhada pelos membros da

Pastoral Carceräria Benedito Farias e Joaquim Santos.

Após essas visitas, os membros da CPI foram recebidos

pelo Prefeito, com quem discutiram as possibilidades de o Executivo

municipal auxiliar no processo de res social izaçao dos detentos, por

meio de convênios que garantiam emprego ãqueles em regimes aberto e

semi-aberto e em livramento condicional.
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Relatório de visitas em Belo Horizonte

Em 13/8/97, os Deputados João Leite, Durval Angelo e

Ivair Nogueira realizaram visita A 2' Delegacia - Seccional Sul - e

A Penitenciária de Muiheres Estêväo Pinto, localizadas em Belo

Horizonte.

Na 2a Delegacia, que se localiza ao lado da Assembléia

Legislativa, na Rua Rodrigues Caldas, Os membros da CPI foram

recebidos pelo titular, Delegado Antonio Carlos Faria, que informou

sen ali a sede da 22 a Seccional e do 11 0 Distrito. 0 local dispöe

de 3 celas, com capacidade para 4 presos cada uma, mas no momento

havia um total de 24 presos. Como sempre, foram encontrados

detentos nas mais divensas situacOes: pnisão preventiva, em

flagrante e condenados, todos misturados na mesma cela.

As visitas são permitidas uma vez pon semana, as quartas-

feiras, e o banho de sol, também uma vez por semana, é tornado num

corredor tao exiguo que os presos não podem sequer caminhar.

0 Delegado informou que là havia urn doente mental, que

bradava e gritava durante a noite, alvo de denüncias de vizinhos,

mas que já havia sido transfericio.

Entre os 24 detentos ha um albergado, urn em regime semi-

aberto e sete condenados.

Seis detetives e urn carcereiro, por plantão, são a equipe

responsável pelos detentos.

No poräo da delegacia, urn local sern janela, de exiguo

espaco, totalmente insalubre, encontrarn-se as celas do albergado e

do detento em regime semi-aberto. 0 Delegado esclareceu que aquele

local abrigou as celas da época da ditadura.

Ha Detetives estudando ou se forrnando em Direito que dão

assistência junidica aos detentos - iniciativa do Delegado para

suprir a carência nessa area.

Em seguida,	 os membros	 da CPI	 dirigiram-se	 a

Penitenciária Estêvão Pinto, onde foram necebidos pela Diretora,
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Maria das Gracas Motta Oliveira, que acornpanhou a Comissäo e

prestou informaçOes.

A penitenciária possul 30 internas, mas já estava sendo

erguida edificacao para abrigar mais 120 em regime fechado e semi-

aberto e 20 albergadas. Atualmente não existe local para as

albergadas, e as obras estão paralisadas por falta de liberação de

verba.

Ao término da construção, toda a area ora ocupada se

transformará em oficinas. Atualmente são oferecidos cursos de

ensino funfamental, corte e costura, manicure, pedicure,

cabeleireira, cornputacão e linguas.

Os correios enviam as detentas trabalhos coma colocaçao

de etiquetas e envelopamento. Além disso, elas trabaiham enibalando

velas. Vinte e cinco par cento do valor pago transformarn-se em

pecülio para a detenta trabalhadora em conta junta a Vara de

Execucão Criminal. Elas recebem, em media, urn salário minima.

As visitas são permitidas todos as sábados, dorningos e

feriados, das 13h3Omin. as 16h3Omin. A assistência médica é

prestada par psiquiatras e ginecologistas. Os dentistas atendem

detentas e funcionárias. Existem tainbém advogadas, que prestam

assistência juridica. Existe, atualmente, na creche uma crianca

cuja alimentacao é feita numa pequena cozinha, já que as refeiçoes

são terceirizadas.

o dormitório das mulheres que fazem a guarda estâ

totalmente mofado e insalubre.

Algumas presas reclamaram da grosseria de algumas

funcionárias, mas sempre afirmam ser a Diretora competente e

humana.

A Diretora informou pretender que as funcionárias façam

cursos de reciclagem corn a fim de, cada vez mais, meihorar a

atendimento.

As obras em construção, quando prontas, conterão salas de

aula, suites, auditOrio, parlatOrio, quadras de esporte, setor

administrativo, hospital e creche, além da casa da albergada.
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A Diretora informou que a maconaria tern ajudado a

penitenciária corn doacOes corno, por exemplo, todo o material

dentário lá disponivel.

As funcionárias, incluindo as responsáveis pelo servico

de guarda, chegam a urn nümero de 100, e trabaiham em regime de

plantäo de 12 horas. No entanto, muitas das que constam no quadra

de pessoal estäo emprestadas para outros Orgaos.

Ao contrário do que ocorreu em outras penitenciárias

visitadas, nesta nao houve, por parte das detentas, entrega de

pedidos aos visitantes. Pelo contrário, elas mantiveram-se em

atitude discreta e 56 conversaram quando provocadas.

- 209 -



Relatôrio da visita a Itaüna

Em 18/8/97, as Deputados Joäo Leite, Durval Angelo e

Ivair Nogueira, membros da CPI, visitaram a unidade carcerária de

Itaüna, o Centro de Reintegracäo Dr. Franz de Castro, administrado

pela APAC - Associaçäo de Protecäo e Assistência aos Condenados.

A APAC, criada a partir da Pastoral Carcerária, assumiu a

administracão em 1991, coma Orgäo auxiliar ha execucäo da pena.

0 prédio da unidade, construido em conjunto corn a

comunidade, tern 631rn 2 de area construida, em terreno doado de

10. 000m2.

A Diretora, Josete Saldanha Franco, acompanhou os membros

da Comissào, e as explicacöes e informacOes foram dadas pelos

recuperandos, denominacao diversa da recebida, em cadeias comuns,

pelos presos, detentos, criminosos, etc.

O centro tern 25 recuperandos em regime fechado, 13 em

semi-aberto e fiscaliza 35 que cumprem pena alternativa de

prestacão de servico em creches, asilos, etc. Nesta hltima

categoria, apenas mulheres.

No centro trabalham 40 voluntários e mais 6 funcionários

remunerados, näo corn urn salário formal, apenas corn pequena ajuda.

O proj eto da APAC foi irnplantado pela comunidade a partir

do projeto SOS Cidadania, em dezernbro de 1994, que, por sua vez,

surgiu por causa de uma rebelião de grandes proporçöes.

A alimentacäo, que e terceirizada, estranhamente será

cortada pela Secretaria da Seguranca Phblica, que nada explicou a

respeito dessa polêmica decisäo.

A illtima fuga ocorreu em 10/12/96, mas as recuperandos do

regime semi-aberto voltaram.

A CPI visitou a local de oracäo, misto de capela

ecumênica e auditório, as celas dos vários regimes - todas simples

e muito limpas - e uma pequena farmácia.
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Ha urn dormitório para se fazer a adaptacão dos internos

que estäo em regime fechado para a semi-aberto.

Existe assistência médica, odontológica, psicológica e

religiosa.

São oferecidos aos presos, além do curso fundamental de

ensino, cursos de tapete arraiolo e bordado, entre outros.

Toda a unidade e administrada pelos recuperandos par

intermédio do Conseiho de Sinceridade e Solidariedade, corn funcöes

definidas de Presidente, Vice-Presidente, Secretário, que cuida da

foiha de remissão, além de encarregado de laborterapia e de

manutencão. 0 Presidente, Vicente Rodrigues, informou que aprendeu

a ler no centro.

A grande pergunta sem resposta é por que motivo a

alimentacão vai ser cortada, quando se calcula que naquela

instituicão urn preso custa ao Estado, mensalmente, R$235,00 sendo

R$195,00 para alirnentacão e R$40,00 para as demais despesas, custo

bern inferior aos quase R$600,00 mensais normalmente gastos pelo

sistema penitenciãrio estadual com cada preso. Por que não repassar

verba diretamente para a administracäo da APAC?

A CPI pôde constatar, nessa sua ültima visita, Os

benefIcios que a parceria magistratura, Ministéria Püblico e

cornunidade pode realizar em prol desses excluidos: a resultado é

que, em 2 anos, a Indice de reincidência foi de 3% nos detentos do

regime aberto, contra 85% nas demais unidades do Estado.

Sem düvida, a iniciativa näa so merece aplauso, mas

incentivo e adocão por parte dos responsâveis pelo caOtico sistema

penitenciário estatal.
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Visita ao Banco do Brasil

Em 19/8/97, os membros da OPT, Deputados Joäo Leite e

Ivair Nogueira, realizaram visita ao Superintendente Regional do

Banco do Brasil, Antonio Francisco Lima Neto.

A visita realizou-se em virtude de o bancário Sidnei

Cangussu, quando Tesoureiro do Banco em Betim, acusado injustamente

de roubo, ocasião em que teve seus direitos e integridade fisica

violados, ter informado que näo recebeu por parte de seu empregador

nenhuma manifestacao de solidariedade ou de condenacäo ao ato

injusto que sofreu.

0 Superintendente informou que o assunto é afeto a

Superintendência Estadual, localizada no 110 andar da Rua da Bahia,

2.500, e que o seu titular, Elmo Meireles, encontrava-se viajando.

Ao ser informado de que a CPI enviara requerimento

solicitando informaçoes sobre o episOdio, afirmou o compromisso de

informar o que fosse solicitado, alegando näo saber pessoalmente

detalhes do fato, ocorrido antes de sua posse na Superintendência.
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5.3. Legislação

1 - Constituicao Federal.

2 - Constituicäo Estadual.

3 - Código de Processo Penal.

4 - Côdigo Penal.

5 - Lei Federal no 1.579, de 18/3/52 - Dispöe sobre comissão

parlamentar de inquérito.

6 - Lei Federal n o 4.898, de 13/12/65 - Regulamenta o direito de

representacäo e o processo de responsabilidades administrativas

civil e penal, nos casos de abuso de autoridade.

7 - Lei Federal no 9.099, de 1995 - Criacäo de Juizados Especiais.

8 - Lei Federal no 7.210, de 11/7/84 - Dispöe sobre execucão penal.

9 - Lei no ii .404, de 26/1/94 - Dispöe sobre execucäo penal.

10	 Lei no 10.630, de 16/1/92 - DispOe sobre assistência

religiosa.

11 - Lei no 12.492, de 16/4/97 - DispOe sobre a revista de visitas.

12 - Lei no 11.402, de 14/1/94 - Cria o Fundo Penitenciário.

13 - Lei no 12.155, de 25/5/96 - mplia as recursos do Fundo

Penitenciário.

14 - Lei no 12.427, de 28/12/96 - Dispöe sobre custas e

emolumentos.

15 - Decreto no 35.871, de 18/8/94 - Regulamenta a Fundo

Penitenciário.

16 - Lei no 9.516 de 30/12/87 - Dispöe sobre a Secretaria de Estado

da Justica.

17 - Lei no 4.894, de 28/8/68 - Dispoe sobre a Conselho

Pénitenciário.

18 - Lei no 5.406, de 16/12/69 - Lei Orgânica da Policia Civil de

Minas Gerais.

19 - Regras minimas da ONU para tratamento de detentos.

20 - Pragrama Nacional de Direitos Humanos.
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