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u

ma reformulação pro-
funda do sistema
prisional, com a puni-

 ção de policiais, a ga-
 rantia de autonomia

para os peritos, a democratização da
gestão do Fundo Penitenciário e
mudanças nos quadros de direção
das Secretarias de Estado da Justiça
e da Segurança Pública. Essas são
algumas das propostas contidas no
relatório final da CPI do Sistema
Penitenciário, aprovado no início de
setembro pelos membros da comis-
são. O documento faz várias reco-
mendações ao Executivo, ao Judici-
ário e ao Tribunal de Contas, além de
encaminhar nove projetos de lei e
uma proposta de emenda à Consti-
tuição para análise da Assembléia.

O relatório, apresentado a um públi-
co de mais de 150 ouvintes, reunin-
do autoridades, servidores do siste-



9

i

CPI PROPÕE REFORMULAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

ma de segurança pública e represen-
tantes de entidades da sociedade
civil, foi lido pelo relator da CPI,
deputado Ivair Nogueira (PDT).
Mesmo com uma leitura sintetizada
do documento de 234 páginas, a
reunião durou quase três horas. O
relatório é o resultado de um trabalho
de mais de quatro meses, que incluiu
coleta de cerca de 200 depoimentos,
35 inspeções in loco a estabeleci-
mentos prisionais no interior e na
Capital, além de análise de dados
estatísticos. A CPI, instalada em 3 de
abril, a requerimento do deputado
Miguel Martini (PSN) e outros, teve
como presidente e vice os deputa-
dos João Leite (PSDB) e Durval
Ângelo (PT), respectivamente.

Comprovação - O relatório traz
uma retrospectiva do trabalho feito
pelos parlamentares, mostrando
como foram apuradas as denúncias
que chegaram à CPI. Entre as irregu-
laridades comprovadas, estão a prá-
tica de tortura, corrupção, desvio de
dinheiro, e a má-gestão dos recursos
públicos (como exemplo, o Fundo
Penitenciário), além dos conflitos de
competência entre as Secretarias de
Estado da Justiça e da Segurança
Pública e do excesso de burocracia.

Essa radiografia inédita do sistema
prisional do Estado - com contribui-
ções essenciais de promotores, en-
tidades e das pastorais carcerárias -
mostra a necessidade urgente de
modificar o modelo atual. Fábio Alves
dos Santos, da Pastoral Carcerária,
que acompanhou os trabalhos da
comissão, disse que as conclusões da
CPI "ajudarão a recompor a dignida-
de perdida do homem encarcerado".
O presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Romeu Queiroz
(PSDB), ao receber o documento das
mãos do deputado João Leite (PSDB),
disse que o relatório "não será mais
uma peça de arquivo, mas um instru-
mento da Assembléia para promo-
ver a melhoria das condições dos
presos no Estado".

Punição a policiais
• Denúncia à Corregedoria de Polí-

cia contra os peritos criminais
Fernando Antônio Araújo e Wallace
Wellington Ferraz, com as respec-
tivas provas documentais, além de
afastamento dos dois até a conclu-
são do processo investigatório. A
solicitação parte da constatação de
falhas do laudo pericial encami-
nhado pelo Instituto de Cri-
minalística à CPI, com o objetivo
claro de desqualificar o relatório
da visita dos deputados à sala de
tortura do Departamento Estadual
de Operações Especiais (Deoesp),
conhecida como "Igrejinha" (em
9/4/97).

• Exoneração do diretor do Instituto
de Criminalística, Ronaldo Jacques
Camargos da Cunha, tendo em
vista desmandos praticados com o
objetivo de alterar o laudo pericial
da "Igrejinha". A CPI também en-
caminha à Corregedoria de Polícia
e ao Ministério Público as provas
documentais contra o diretor.

• Afastamento dos cargos dos se-

guintes servidores, envolvidos com
violação dos direitos humanos (en-
caminha também ao Ministério
Público e à Corregedoria de Polí-
cia solicitação para instaurar pro-
cessos contra eles):
—delegado-chefe do Deoesp, João

Reis;
- delegado titular da Delegacia de

Crimes contra a Fazenda Públi-
ca, André Luiz da Rocha;

- detetives do Deoesp Geraldo
Augusto Caldeira Pereira, Mar-
co Rezende de Paula e Fábio
Bandeira;

- diretor da Penitenciária Nelson
Hungria (de Contagem), major
Marcelo; agentes e funcionários
major Moraes, Juscelino e
"Cabelinho";

- agentes e funcionários da Peni-
tenciária Dênio Moreira de Car-
valho: sargento Alvarenga, cabo
Ronaldo Dutra, cabo Alberto e
sargento Viganó.

Ao governo do Estado
• Reexame dos quadros de direção

das Secretarias da Justiça e da

j
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Relatório final traz mais de
70 recomendações
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Segurança Pública, a fim de que no
Estado seja implantada uma política
prisional mais eficaz, humana e que
atenda à ordem legal vigente. A CPI
constatou, segundo destaca o rela-
tório, que a manutenção de 2.033
celas ociosas nas unidades da Se-
cretaria da Justiça e de 60 vagas na
Casa de Detenção Dutra Ladeira
(administrada pela Segurança Pú-
blica) revela "o grau de inércia a que
chegou a administração pública es-
tadual, envolvida na defesa de gru-
pos e interesses corporativistas e
individuais". O relatório mostra, ain-
da, que foram apresentadas justifica-
Uvas grosseiras para a não-utilização
das celas, como erro em planilha, falta
de casa de diretor e canil, uso das celas
pela guarda, estrago na descarga do
vaso sanitário das celas, etc.
Exoneração de todos os policiais
militares reformados e policiais
civis aposentados em exercício
nos estabelecimentos penais vin-
culados à Secretaria de Estado da
Justiça; suspensão das contratações
de agentes penitenciários e aber-
tura de concurso público para o
cargo; ativação e adequação da
Escola Penitenciária, para o aten-
dimento das necessidades de for-
mação profissional exigidas pelo
sistema e prescritas na Lei de
Execução Penal e nas Regras Mí-
nimas para o Tratamento do Re-
cluso, da Organização das Nações
Unidas (ONU); encaminhamento à
Assembléia do Estatuto do Pessoal
Penitenciário; nomeação de uma
comissão de estudos visando à
implantação do Plano de Cargos e
Salários da categoria.
O relatório justifica as medidas

com vários argumentos, entre eles o
de que PMs reformados e policiais
civis aposentados exercem a guarda
de presos nas penitenciárias de Con-
tagem e de Ipaba. Policiais civis na
ativa, destacam ainda os integrantes
da CPI, são os responsáveis pela
guarda de cerca de 80% dos presos
do Estado, em desrespeito às "Re-

gras Mínimas para o Tratamento dos
Reclusos", da Organização das Na-
ções Unidas (ONU).
• Preferência à mão-de-obra prisional

nas obras de construção e reforma
de unidades prisionais, sempre
que as condições legais e de
segurança permitirem.

• Agilização de concursos públicos
e nomeação de pessoal para as
unidades prisionais de Governa-
dor Valadares e Contagem; cons-
trução do canil e da casa do diretor
da Penitenciária de Governador
Valadares, a fim de viabilizar a sua
inauguração imediata; agilização
do processo de matrículas de pre-
sos nas unidades da Secretaria da
Justiça.

Ao Tribunal de Contas
• Auditorias nas contas referentes às

licitações e aos contratos para
prestação de serviço de alimenta-
ção às penitenciárias e às cadeias,
realizados nos últimos dois anos
pelas Secretarias da Segurança
Pública e da Justiça. A solicitação
parte de denúncias feitas à CPI de
irregularidades nos preços das
refeições e na renovação dos con-
tratos.

À Secretaria de Estado da Casa
Civil

Formação de um grupo de trabalho

1

para elaborar um plano de trans-
ferência de todos os presos sob a
guarda da Secretaria da Segurança
Pública para a da Justiça. O plano
deverá ser executado no prazo
máximo de dois anos e encami-
nhado, para estudo, à Comissão de
Direitos e Garantias Fundamen-
tais da Assembléia em 90 dias.
A solicitação parte da constatação

da CPI de que a Secretaria da Justiça
não cumpre a Lei de Execução Penal
- que prevê a custódia dos presos do
Estado apenas por esta secretaria. A
Segurança Pública, por sua vez,
mantém sob sua guarda presos pro-
visórios e condenados, desrespei-
tando a lei e os tratados internacio-
nais - dos quais o Brasil é signatá-
rio -, que não admitem esse tipo de
função para a polícia.
Ao Poder Judiciário
• Criação de novas varas de Execu-

ção Penal em Minas Gerais.
• Prioridade nos julgamentos dos

crimes contra os direitos huma-
nos.

• Incentivo à criação de conselhos
da comunidade em todas as
comarcas do Estado. Encaminha,
ainda, ao governo do Estado
pedido para que sejam desen-
volvidas campanhas públicas
nesse sentido.
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Ao Conselho de Crnninologia e
Política Criminal

Elaboração do Programa Estadual
de Recuperação do Preso, a ser
apresentado à Comissão de Direi-
tos e Garantias Fundamentais no
prazo de 180 dias. O programa
deve contemplar as experiências
citadas no relatório da CPI, bem
como outras inovações voltadas
para a efetiva reintegração do
preso ao convívio social. Solicita,
ainda, que o conselho apresente
uma solução alternativa para a
situação em que se encontra a
Penitenciária de Contagem.
A CPI apóia-se no fato de que, nas

delegacias e cadeias públicas, onde
estão mais de 80% dos presos do
Estado, não há qualquer assistência
educacional ou profissional, nem
espaços próprios para instalação de
oficinas, salas de aula, receber visi-
tas ou para tomar banho de sol. Não
há também tratamento de qualquer
espécie.
Ao Ministério Público
• Ampliação do número de promo-

tores na Vara de Execuções Pe-
nais, tendo em vista o acúmulo de
processos.

Às Secretarias da Saúde e da Justiça
• Providências para que o Hospital

Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz
e o Hospital de Toxicômanos Pa-
dre Wilson Vale da Costa sejam
incluídos no Sistema Único de
Saúde (SUS).

À Comissão de Direitos e Garan-
tias Fundamentais da Assembléia
• Criação de um arquivo referente às

denúncias de casos de violação
dos direitos humanos ocorridos no
Estado, exigindo das autoridades
públicas o afastamento e a puni-
ção de policiais envolvidos.

• Realização de visitas periódicas
aos estabelecimentos penais, a
fim de fiscalizar o cumprimento
das normais legais - em especial
o respeito aos direitos humanos no
interior desses estabelecimentos.

0J

relator da CPI, depu-
tado Ivair Nogueira,

j incorporou ao seu re-
latório sugestão da
comissão de encami-

nhar ao Legislativo nove projetos de
lei e uma proposta de emenda à
Constituição. São eles:
Novas atribuições para a Secre-
taria da Justiça - Dá nova denomi-
nação à Secretaria de Estado da
Justiça, que passa a se chamar Secre-
taria de Estado da Justiça e Direitos
Humanos. Com a mudança do nome,
novas funções são atribuídas ao ór-
gão: elaborar e executar o Programa
Estadual de Direitos Humanos, se-
gundo as diretrizes traçadas pelo
Programa Nacional. Para isso, será
criado, por lei específica, um Fundo
Estadual para Proteção e Promoção
dos Direitos Humanos. A secretaria
ganha, ainda, uma Superintendência
de Direitos Humanos.

ii,	4!

Fundo Penitenciário - Altera a Lei
n9 11.402, de 14/1/94, que trata do
Fundo Penitenciário, desburo-
cratizando o processo que vai da
definição dos projetos até a liberação
dos recursos, democratizando as
decisões e dando transparência à
gestão dos recursos - hoje alvo de
denúncias comprovadas de irregula-
ridade e favorecimento. A arrecada-
ção mensal do fundo é de R$ 1
milhão.

Entre as mudanças sugeridas, está
a gestão dos recursos pela Secretaria
da Justiça (e não pela Secretaria da
Fazenda, como ocorre hoje). Elimi-
na-se a contrapartida, ampliam-se os
objetivos do fundo e o número de
integrantes do grupo coordenador,
excluindo-se representantes da As-
sembléia Legislativa e da Secretaria
da Segurança Pública. A formação do
grupo passa a ser a seguinte: Secre-
tarias da Justiça, do Planejamento e

Comissão sugere diversas
ações ao Poder Legislativo
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da Fazenda, Conselho de Criminologia
e Política Criminal, Conselho Peni-
tenciário, Bemge, representantes de
cada pastoral carcerária (católica e
evangélica) e de entidades civis
que atuam junto ao sistema peni-
tenciário.

A grande inovação que o projeto
traz é possibilitar à Secretaria da
Justiça, mediante convênio, repassar
recursos do Fundo para entidades
públicas ou civis sem fins lucrativos,
estabelecendo parcerias entre Esta-
do e sociedade. O projeto determi-
na, ainda, que os recursos do Fundo
Penitenciário poderão ser utilizados
para formação e treinamento de
agentes penitenciários e assistência
e formação profissional para os
detentos.

Diretrizes para o sistema
prisional - Sugere diretrizes para o
sistema prisional do Estado, estabe-
lecendo uma política norteadora -
hoje inexistente. O projeto determi-
na que os agentes responsáveis pelo
exercício da polícia judiciária de
caráter técnico-científico e de inves-
tigação das infrações penais não
poderão ter atribuições concernentes
à guarda e vigilância de presos. A
proposição também veda a constru-
ção de estabelecimentos penais de
grande porte, assim considerados os
de lotação superior a 400 detentos.
Outra determinação é a adoção, pelo
Estado, das penas sociais alter-
nativas.

Autonomia dos peritos - Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) que
acrescenta o artigo 300 à Constitui-
ção Estadual e suprime o inciso 1 do
artigo 139. A proposta determina a
autonomia dos Institutos de
Criminalística e Médico-Legal, hoje
subordinados à Secretaria da Segu-
rança Pública. O artigo 300 estabe-
lece que "à Coordenadoria-Geral de
Perícia Oficial do Estado, instituição
permanente dotada de autonomia
administrativa, técnica e financeira,
subordinada ao governador do Esta-

do e essencial à função jurisdicional,
incumbe, privativamente, a reali-
zação de perícias oficiais". A PEC
prega a indivisibilidade e a inde-
pendência funcional da coorde-
nadoria.

Outra mudança diz respeito à
coordenação geral da instituição. O
titular será um perito em final de
carreira, nomeado pelo governador
dentre os integrantes de lista tríplice
elaborada pelos peritos oficiais, para
mandato de dois anos, sendo permi-
tida uma recondução. Na justificativa
da PEC, os membros da CPI destacam
que a perícia oficial não deve estar
subordinada a delegados de polícia
nem a pressões de qualquer ordem.
A falta de autonomia pode compro-
meter a imparcialidade dos laudos e
o bom desempenho dos trabalhos,
destaca o relatório.

Conselho Penitenciário - Torna
obrigatória a criação de Conselho
Penitenciário nas 25 regiões admi-
nistrativas. O conselho, órgão
fiscalizador da execução penal, é
formado por representantes do go-
verno, da comunidade e de entida-
des. Tem competência para emitir
parecer sobre livramento condici-
onal, indulto e comutação de pena;
visitar regularmente os estabeleci-
mentos penitenciários; comunicar
à autoridade competente as viola-
ções das normas de execução pe-
nal, recomendando a abertura de
inquérito e a interdição de estabe-
lecimento.

Defensores Públicos - Dispõe
sobre o número de defensores públi-
cos no Estado, que deverá ser igual
ou superior ao de juízes de direito de
P instância. Hoje, há apenas 391
defensores em 302 comarcas do
interior e na Região Metropolitana
de BH. Para se ter uma idéia do
problema, na Penitenciária de Ribei-
rão das Neves, há apenas seis advo-
gados para prestar assistência a mais
de 700 detentos.

Administração de estabelecimen-
tos prisionais - Transfere a admi-
nistração de vários estabelecimentos
para a Secretaria de Estado da Justiça
(hoje nas mãos da Segurança Públi-
ca): a Casa de Detenção Antônio
Dutra Ladeira, a Penitenciária de
Ribeirão das Neves, a Cadeia Pública
de Uberlândia e o Presídio de Santa
Terezinha, em juiz de Fora. Segundo
a Lei de Execução Penal, cabe à
Superintendência de Organização
Penitenciária (SOP), subordinada à
Secretaria da Justiça, assegurar a
custódia e a manutenção do senten-
ciado e de preso provisório, garan-
tindo-lhes o respeito à dignidade
inerente à pessoa.

Obras pelo Deop - Altera a Lei
n 11.660, de 2/12/94, determinan-
do mais uma exceção à exclusivida-
de do Departamento de Obras Públi-
cas (Deop) em executar obras no
Estado. O projeto determina que as
obras de conservação ou melhoria
de prédios de estabelecimentos
prisionais, especialmente as de re-
forma emergencial, poderão ser exe-
cutadas por contratação de entidades
públicas ou privadas, mediante con-
vênio específico com o Estado, por
intermédio da Secretaria da Justiça.

Estatuto da Policia Civil - Altera o
Estatuto da Polícia Civil, tornando
obrigatória a declaração de renda
pelos policiais a cada dois anos.
Determina, ainda, o afastamento do
contato com o público daqueles acu-
sados de práticas de tortura e maus-
tratos. Estabelece, também, que não
será privativo dos delegados o cargo
de diretor da Penitenciária Dutra
Ladeira.

Transporte de presos - Dispõe
sobre o transporte de preso provisó-
rio ou condenado, estabelecendo
que compete à Polícia Militar essa
atribuição, nas hipóteses legais de
transferência ou saída do estabeleci-
mento penal. Desta forma, o relató-
rio supre lacuna da lei.
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