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Apresentação

A convite do Presidente da Comissão de Direitos humanos, Deputado
Edson Rezende, foi criado, no se- undo semestre de 200 1 um g upo de traba-
lho destinado a avaliar a situação do sistema prisional mineiro. Participaram de
diversas reuniões para discussão cio tema o Dcl. fésus Trindade Barreto Ir.
representante cio Secretário da Segurança Pública: Marcos Terrinha e José Fábio
dos Santos Gonçalves, da diretoria do Sindicato dos Servidores da Secretaria da
Justiça e de Direitos Humanos: o representante da Secretaria da Justiça e de
Direitos Humanos. Roberto Gonçalves Pereira: o pastor Roberto Luís da Silva,
da Pastoral Evane,élica e membro do Conselho da Comunidade cia Vara de Exe-
cuções Penais; o Major Jader Mendes Lourenço, representante da Polícia Mili-
tar: José Maela Alves Pereira e Jor ge Luís Faria, da diretoria do Sindicato dos
Servidores cia Polícia Civil - Sindpol/MG: o juiz Cássio Salomé, da Vara dc Exe-
cuções Penais: o procurador Gilvan Alves Franco e Emclv \! icira Salazar, do
Conselho Estadual de Direitos Humanos e Pastoral de Direitos Ilumanos, que
subsidiaram este relatório com diversos dados e informações.

Após a elaboração de uma minuta de relatório, foi essa submetida à apre-
ciação dos representantes dos órgãos e entidades presentes à reunião pronlovi-
da pelo Gabinete cio Presidente da Comissão dc Direitos Humanos, no dia 3
de novembro do mesmo ano, a saber: Secretaria da Justiça e de Direitos lluma-
nos. Polícia Militar. Conselho da Comunidade da VEC. Ministério Público, Sindpol/MG.
Conselho Estadual de Direitos 1 lumanos e Secretaria da Segurança Pública.
A partir dos comentários e sugestões encaminhados pelo grupo. por correspon-
dência ou pessoalmente, o relatório foi aprimorado eni alguns aspectos.

Cópias da minuta do relatório foram entregues pelo Presidente da Comis-
são de Direitos 1 iLimanos ao Procurador-Geral dc Justiça do Estado e aos Secre-
tários de Estado da Segurança Pública e da Justiça, os quais encaminharam à
Comissão suas observações sobre o relatório.

Posteriormente, o relatório foi apresentado aos membros da Comissão,
Que o aprovaram na reunião realizada em 20 de dezembro, com emendas do
Deputado Durval Ângelo.

Considerando a complexidade do tema. além das informações trazidas
por esse grupo, Foram utilizadas ainda outras fontes documentais. Dessa forma,
para a elaboração do relatório foram consultados os seguintes doumcntos:

ALEMG. "Relatório da CPI do Sistema Penitenciário". Belo Horizonte. 1997-1
2. ALFMG. Notas taquigrálicas dc audiências sobre o tema, ocorridas na

Comissão de Direitos ii umanos. Belo Horizonte, 2001:
3. Fatos apresentados pela imprensa da Capital sobre a situação prisional

no Estado em 2000 e 2001:

4. ALEMG. Representações de denúncias apresentadas no "Fale com as
Comissões", cm 200 1

S. Fundação João Pinheiro. "Planejamento l.stratégico da Transferência
dos Presos da Secretaria dc Estado da Segurança Pública para a Secretaria de
Estado da lustiça e de Direitos Humanos". Belo Horizonte, 1999;



6. Governo de Minas Gerais: 'Infopen'. portal eletrônico da Secretaria
da Justiça e de Direitos Humanos, em novembro de 200

7. Organização das Nações Unidas. Relatório sobre a Tortura no Brasil,
Relator Especial da Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações
Unidas - ONU - sobre a Tortura. Genebra. 1 1 de abril de 2001

8. SSP/MG. Controle Diário de Presos. elaborado pela Polícia Civil de
Minas Gerais, Coordenação Geral de Segurança. Setor de Informações de Segu-
rança Pública, Belo Horizonte, em 2 1 de setembro de 200 1

9. SJDH/MG. Perspectiva, informativo da Secretaria de Estado da Jus-
tiça e de Direitos humanos. Belo Horizonte, ano II, n° S. setembro de 2001:

lO. SJDH/MG. Dados sobre ocupação das unidades da Secretaria de Esta-
do da justiça e de Direitos Humanos, Superintendência de Organização Penitenci-
ária, período de 1211 1/01 a 1 7/11/01 fax emitido em 23 de novembro de 2001:

1 . SJDH/MG. "Rebeliões, motins e fugas ocorridas nas unidades subor-
dinadas à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 1 lumanos de 1999 até 4
de novembro de 200 1 ', correspondência da Secretaria de Estado da Justiça e
de Direitos Humanos:

12. Polícia Militar de Minas Gerais. Correspondência do Estado Maior da
Polícia Militar: Ofício n' 34.466.2/01 - EMPM:

13. Sindpol. Correspondência do Sindicato dos Servidores da Polícia
Civil de Minas Gerais - Sindpoh/MG. Ofício n 99/2001:

14. ALEMG. Relatórios de visitas da Comissão de Direitos Hunianos rea-
lizadas em 200 1 Belo 1 horizonte, 200 1

IS. Anistia Internacional. Eles nos tratam como animais - Tortura e Maus
Tratos no Brasil'. Outubro de 2001;

16. SSP/MG. Ofício n 282/GAB. do Secretário da Segurança Pública.
Márcio Barroso Domingucs. ao Presidente da Comissão de Direitos 1 humanos.
cm 5 de dezembro de 2001;

17. ALEMG. Governo de Minas Gerais. Mensagem do Governador sobre
o Exercício de 2000-



1 - Introdução

Feito por iniciativa do Presidente da Comissão de Direitos humanos, este
rdatório apresenta um diagnóstico do sistema prisional no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, principalmente por meio da
Comissão de Direitos 1 lumanos, vem acompanhando a angusti-
ante situação dos encarcerados. Não Ficando indilerente nem se	1

•	. de, 1 I,nas (ierj,s (cliilimitando apenas a denunciar, tem buscado arduamente, a ha	huçcajrdii.,,,ic,itt' ja
alguns anos, soluções que possam humanizar a condição dos	/;Jêw;.sani i/i/çcC.S

LlC/k ?S/i? /llfffl.11?/ZJl apresos, eliminar a violência e a corrupção e garantir ao detento	con/çjo us,ci'i
condicões para sua recuperação e retorno ao convívio social.	eIunmarjiyo/nc,jca

corru/nçJ(' ii,'jt3n/»ji,
Em 1997.  constituiu-se a Comissão Parlamentar de lo- de(cn1ondiçõpara

.tla rcu/pclaç o c rctorm'querito do Sistema Penitenciário, que apresentou um extenso	,)(()fl,•,(,s7í

relatório sobre as irregularidades então observadas. Além dc
descrever todas as mazelas do sistema, desde as condições subumanas de apri-
sionamento dos detentos até as graves distorções na aplicação dos recursos
públicos destinados a esse fim, a CPI apresentou ainda um conjunto de propos-
tas legislativas a maioria transformada em testo legal - que permitiriam, se
aplicadas, urna substancial melhoria nas condições então observadas.

Quatro anos após sua realização, no entanto, constata-se que o quadro
pouco mudou para a maioria dos presos. Os indicadores mostram urna deterio-
ração nas condições gerais de funcionamento do sistema carcerário no Estado,
corno o aumento do número de rebeliões, fugas e mortes de presos, especial-
mente nas cadeias e carceragen.s de delegacias. Por outro lado, é importante
observar QL1C nas penitenciárias houve uma sensível melhoria no tratamento do
preso. devido à implantação de programas da Secretaria da Justiça e de Direitos
Humanos, como o "Perspectiva".

No âmbito da Comissão de Direitos II umanos, o tema deu ensejo,ensejo. até
outubro de 200 1 . à realização de nove audiências públicas - coro a participação
de representantes de órgãos públicos, de entidades representativas dos servido-
res públicos e de familiares de presos - e de nove visitas a unidades prisionais -
sendo três à Delegacia de Furtos e Roubos, urna à Delegacia de Tóxicos, cm
Belo 1 lorizonte, e duas no interior. Outras visitas em caráter ernergencial tam-
bém foram efetuadas por seus membros.

Esta Comissão tem ouvido os próprios detentos, diretamente ou por meio
de correspondência, e procurado encaminhar as queixas recebidas. Até outil-
bro de 200 1. encaminhou 1 19 rcqLicrirnentos com pedidos de providências e
com denúncias às autoridades policiais e penitenciárias.

Desde 2000. a Comissão já emitiu parecer sobre oito projetos de lei a
respeito desse tenia. entre os Quais se destacam os que previam a criação do
programa de trabalho remunerado para detentos, a transferência de presos e o
pagamento de indenização a vítima de tortura.

Na busca de soluções para esses casos. mantém um diálogo constante
com autoridades da Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos, com a Polícia
Civil, a Polícia Militar, a Vara de Execuções Penais. o Ministério Público, a
Ouvidoria de Polícia, representantes dos servidores públicos envolvidos, juízes
de comarcas do interior, famílias de presos e organizações da sociedade civil.
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No entanto, membros da Comissão percebem que grande parte desse
esforço tem sido vão, pois as denúncias se avoluniam. O quadro carcerário se
deteriora e não se define uma política única para o setor.

Embora muitas vezes a Comissão seja solicitada a atuar diretamente para
solucionar problemas relacionados com a questão prisional - como o transporte
de presos. a garantia de vida de pessoas ameaçadas ou a indicação ao Poder
Judiciário do lugar para o qual devem os presos ser remetidos -, a ela não compe-
te, por ser um órgão do Poder Legislativo, a execução de qualquer ação relacio-
nada 5 justiça criminal, de exclusiva responsabilidade dos órgãos de execução
penal, definidos na legislação Federal. Compete-lhe, no entanto, como órgão do
poder fiscalizador, apontar as inconstitucionalidades, as ilegalidades, os erros ad-
ministrativos e as deficiências do sistema, bem como a ineficácia dos procedimen-
tos. Compete-lhe. ainda, como órgão de uma Casa política. buscar soluções,
arrcgimcntar apoios e promover entendimentos, tendo como fundamento a estrita
observância dos preceitos estabelecidos na Constituição da República.

tIa C ,',n,s.são cli. Duei&'.s 1/oman, 's

func/Jlne/mtasua3 açõm. na k:si.
Que i,oleiiej na,' se c,)t7h,jk' um

i m 'k 1/cia. /1 mas por Ok'S' *' uma

p1 '/mii,.a, souai.S m'/tadai.pa'a
(i)!?//Ziui.'aJ'chrC/a cp./ra a

;,n,moçao ,los alores /mu,nnm o
1/0/1 cria lmcn(,'a, ('/11 1/.

Além disso, esta Comissão de Direitos Humanos funda-
menta suas ações na tese de que violência não se combate
com violência, mas por meio de unia justiça democrática e pela
adoção de políticas sociais voltadas para o combate 5 pobreza
e para a promoção dos valores humanos universalmente acei-
tos. Afirma ainda que. conquanto a participação constante da
comunidade cm todo o processo seja fundamental, a responsa-
bilidade do Estado nas questões da execução penal é indeleg5vel.

l'or essas razões, a Comissão de Direitos Humanos, no exercício de seus
poderes constitucionais, apresenta agora uni novo diagnóstico, buscando verifi-
car as alterações havidas em relação ao quadro encontrado pela CPI do Sistema
Penitenciário, cm 1997. 
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2 - O aparato institucional do
sistema prisional mineiro

Segundo as leis penais em vigor (Lei Federal n° 7.2 10/84 e Lei Estadual
iV 1 1.404/94), são órgãos de execução penal:

a) o Conselho de Criminologia e Política Criminal:

b) o Conselho Penitenciário Estadual:

c) o Juízo de Execução Penal (o Juiz da Vara de Execução, o Ministério
Público, a Defensoria Pública e o Serviço Social Penitenciário):

d) a Superintendência de Organização Penitenciária da Secretaria de Es-
tado da Justiça e de Direitos l-lumanos:

e) a direção cio estabelecimento:

o Patronato:

g) o Conselho da Comunidade.

As principais alterações de interesse para a questão ocorridas nos últimos
anos na administração pública estadual foram: a criação da Secretaria Adjunta
de Direitos Humanos na Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos, da
Ouvidoria de Polícia e da subdivisão do Conselho Penitenciário estadual.

A Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, criada em 1998 por iniciativa
da CPI do Sistema Penitcnciúrio - que apresentou emenda a um projeto de lei cio
Governador -, tem desenvolvido importantes programas na promoção dos direi-
tos humanos no Estado, como o Disque Direitos Humanos, e tem colaborado com
esta Comissão na apuração de denúncias de tortura e violência contra presos.

Desde a sua criação, por iniciativa do Deputado DLIrvaI Ângelo. a
Ouvidoria de Polícia tem desempenhado um novo e importante papel na ave-
riguação de denúncias de tortura e maus-tratos contra a população em geral e
contra presos. Jã o projeto de lei que criava a Ouvidoria Penitenciária. aprovado
em 1999, foi vetado totalmente pelo Governador.

Com a Lei n° 12.706, de 23 de dezembro de 199 7,  foram criados sete
Conselhos Penitenciários Regionais, nas cidades de Belo Horizonte, Governador
Vaiadares, Juiz de Fora. Montes Claros, Uberaba. Uberlândia e Varginha.

A Polícia Civil não compõe o rol de instituições destinadas 5 guarda de
presos em nenhum instrumentoinstrumento legal em vigor. No entanto, como serú mostrado
detalhadamente, é o órgão Que sob sua guarda mais de dois terços dos
presos do Estado.

À Polícia Militar cabe o transporte prisional, a guarda externa das peniten-
ciárias e das unidades prisionais, a escolta e o transporte em qualquer situação.

7



3 - População prisional

Minas Gerais apresenta. em 2001 uma população prisional de cerca de
18 mil presos. Em 1997, segundo dados da CPI do Sistema Penitenciário, havia
12.6 19 detentos em todas as unidades prisionais. O aumento foi, portanto. de
49% nesse período. Pouco menos de 80% desses presos estão sob a custódia da
Polícia Civil, na Secretaria da Segurança Pública. O restante está sob a guarda
dc agentes penitenciários da Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos.

População prisional por sistema penal - MG - 2001

Secretaria	 População
Justiça e Direitos Humanos	 3.951(1)	 21,1
Segurança Publica	 14.812(2)	 78,9

Total	 18.763	 100,0

Mais de dois terços dos presos são condenados com sentença transitada
em julgado, nos regimes fechado, semi-aberto, aberto e de medida de seguran-
ça. Os demais são presos com prisão provisória - em flagrante, temporária,
preventiva, por pronúncia e por sentença de I instância.

População carcerária por situação jurídica - MG - 2001

Situação jurídica	 N°	 00

Condenados com sentença
transitada em julgado	 12.919(1)	 68,9

Provisórios	 5.844(2)	 31.1

Total	 18.763	 100.00
Fontes SSP e SJDH (1)3.951 na SJDH e 8.968 na SP (2) Todos na SSP

Todos os presos sob a guarda da Secretaria da lustiça e dc Direitos Ilu-
manos são sentenciados, ao passo que nas carceragens da Segurança Pública
esse grupo representa dois terços do total. Esses condenados deveriam, obriga-
toriamente, estar cumprindo penas cm instituições adequadas, scundo o reei-
me do apenado. Dos presos com sentença que estão sob guarda policial, há
5.271 que deveriam eslar cumprindo regime fechado em pcnitencftirias. Segun-
do informação prestada pela Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos, na
Superintendência de Organização Penitenciária há a documentação de apenas
3.754 presos com pedido de matrícula, aguardando liberação de vagas.
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População carcerária sob a guarda da Polícia Civil segundo a
situação prisional - MG - Setembro de 2001

Situação	 N	 00

Provisório	 5.844	 39.5
Condenado	 8.968	 60,5
Total	 14.812	 100,00

Fonte: COSEG/SSP/MG

População carcerária sob a guarda da Polícia Civil segundo o
regime - MG - Setembro de 2001

Regime	 N	 00

Fechado	 5.271	 58,2
Semi-aberto	 1.582	 17,6
Aberto	 979	 10,9
Medida de segurança	 50	 0,6
Sem informação	 736(1)	 0,6
Total	 8.968	 100,0

Fonte: COSEG/SSP/MG

I i orrnJç ões sobre o irpo du 1 cir Inc d,,', pr e s,J. (.	rk Dcicnck AntCrrrre fluir., 1 ider ri

1 uis S,ejrc', ri., R<i< h.i vm li e,rj,, ,Jj', Neves nu k,r;ins .rpresenl.ids

Observe-se que, em setembro de 2001.  havia 50 presos sob medida

de cgurança. apesar de a Secretaria da Segurança Pública núo possuir ne-
nhum hospital.

Grande parte dos presos está distribuída nas cidades do interior. A popu-
Liças) prmsional da Capital corresponde a 8%. O município mineiro que apresen-
ta. provavelniente, urna das maiores populações pri.sionais é Ribeirão das Neves,
onde luncionam quatro grandes pcnitcnciúrias.

Distribuição dos presos segundo a localização - MG - 2001

Localização	 SJDH 0 o	SSP 0	TOTAL 00

Capital	 108	3,0	1.430 10.0	1.538	8.0
Região Metropolitana de BH 1.459 37,0 2.040 14.0 3.499 19,0
Interior	 2.384 60,0 11.333 76.0 13.717 73.0
Total	 3.951 21,0 14.812 79,0 18.754 100,0

Fonte: SSP e SJDH
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4 - Os estabelecimentos penais

No Estado. existem 31 O locais destinados à guarda de pessoas presas,
Que estão distribuídos da seguinte lorma:

Estabelecimentos penais segundo o sistema - MG - 2001

SJ D H	 ssP

Penitenciárias	 9
Cadeias anexas	 175

Cadeias independentes	 119
Colônias penais	 3
Hospitais	 2
Casas de albergados	 2
Total	 16

	 294

Essas unidades estão divididas em dois subsistemas isolados, autôno-
mos e geridos cada um por uma secretaria de Estado. Llrii é administrado pela
Secretaria da lustiça e de Direitos Humanos e outro, pela Secretaria da Segu-
rança Pública.

A tipologia dos estabelecimentos penais do Estado não sofreu alteração
nos últimos anos, permanecendo o estabelecido no art. 7 1 da Lei de Execução
Penal estadual. QLIC é o seguinte:

Ar!. 71 - O.r estai /c'c iinc'n/os pc'ni/c'nc l;iios cic'$/ina,n-sc ao cumpri-
mento do disposto nos incisos .\'i 1'!, "a ..VL l'//L.\'L/.V e 1 do ar!. 5 a'i Consti-
tuiç-ao Federal e compreencieni:

/ 1,ícçi'dio 01/ rac/eia pld)/ica. dcsliiiac/o.s J C1/!/Odh7 (10.5 /)ieSOS àdiSpO-
Si(ao tio /01/ proccs san/e;

H - pcni!c/lc lira para .sc'n/c'//c lado cio ic'.,'inic fechado;

III - colônia agrioIi, industrial ou sim//ai; para o sentenciado em regime
semi-aberto;

IV - casa do albeiac/o, para o scntcnc lado cm rc,'imc' aberto;

V - centro dc' rc'cc/ucaçao do jovem adulto, para o sentenciado em regi-
me aberto ou semi-aberto;

1'! - centro dc obsc'ri'ay.o, para a rc'a/izaçio do camc c rimi17o16lc0
de ciassiíicaç7o;

1 ,11 /iospila/ de custódia e tratamento psiQui;ítr/co. para imputai vis e
semi-imputui'eis. indicados no ar!. 26 cio Cócuiço Pc'na/.

A guarda externa dos presídios de ambas as secretarias é Feita pela Po-
lícia Militar, QUe, em julho de 200 1. colocou nessa função um efetivo de 1.766
policiais, em 31 O estabelecimentos penais.

Em um período de 12 meses, a Policia Militar realizou cerca de 1
mil escoltas, envolvendo 29.699 policiais, com um gasto em diárias de
R' 73 milhões-
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Efetivo da Polícia Militar empenhado na guarda externa de
presídios por região da PM e número de estabelecimentos

prisionais - Julho 2001

RPM
-la
2a
3a
4a
5a
6a
7a
55
95

loa
Total

Municipio Sede
G. Valadares

Bom Despacho
Montes Claros
Juiz de Fora

Uberaba
Lavras

Contagem
Belo Horizonte

Uberlândia
Patos de Minas

Região Do Estado
Vale do Rio Doce

Centro-Oeste
Norte de Minas
Zona da Mata

Triângulo Mineiro
Sul de Minas

RMBH
RMBH

Triângulo Mineiro
Alto Paranaíba

N estab
57
42
34
37
11
63
33
8
9

24

Efetivo
459
198
217
212
85

230
162
38
72
93

318	1766
E unte Estado-Maior da PM - Julho de 2001

Escoltas realizadas pela PM no período
de agosto/2000 a agosto/2001

Localidade

Em Minas Gerais
Outros Estados
Total

	

N de	Efetivo
escoltas	empenhado

	

10.970	29.556

	

45	143

	

11.015	29.699

Valor gasto com
diárias (AS)

65.799,66
7.294,75

73.094,41
Fonte. Estado-Maior da PM - Setembro de 2001

A Secretaria da Justi ça e de Direitos Humanos possui também um sistema
de escolta próprio para os prcsos sob sua guarda. Nos últimos oito meses,
LratTl rodados cerca de 72.000 Lm - para o transporte dc 1.950 presos.

4.1 - O sistema da Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos

Esse sistema recebe pouco menos de 4 mil presos - cerca de 2 1 % do
total geral -, segue a denominação legal de instituições e obedece às exigên-
cias contidas nas leis de execução Federal e estadual. Em suas celas somente
são permitidos presos com sentença transitada cm julgado. Os estabeleci-
mentos são formalmente organizados e possuemprogramas voltados para a
recuperação do condenado, tendo corpo próprio de luncionários especializados,
além de atentcs penitenciários. que cuidam da guarda interna.

Em 1997.  a essa Secretaria estavam subordinadas oito pctiitcnciárias.
dois hospitais e duas casas dc albergado. Atualmente, a esse número foram
acrescidas: a Penitenciária Francisco Floriano de Paula. cm Governador Valadares:
a Colônia Penal Floramar. em Divinópolis: a Colônia Penal Sebastião Sátiro, em
Patos de Minas, e a Colônia Penal Prof. Jacv de Assis. em Uberlândia, todas
inauguradas em 1998. 
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Unidades penais da Secretaria de Estado da Justiça
e de Direitos Humanos - 2001

Tipo	 Nome	Localização	Capacidade
Penitenciárias 1.José Maria Alkimim	Ribeirão das Neves	800

2.Nélson Hungria	 Contagem	 757
3.José Edson Cavalieri	Juiz de Fora	183
4.Teófilo Otoni	 Teófilo Otôni	200
5.José Abranches Gonçalves Ribeirão das Neves	70
6.Agostinho de Oliveira Jr.	Unaí	 500
7.Estevão Pinto	 Belo Horizonte	68
8.Dênio Moreira de Carvalho Ipaba	 348
9.Francisco Floriano de Paula Governador Valadares 471

Casas	1.José de Alencar Rogedo	Juiz de Fora	 60
de albergado 2.Presidente João Pessoa	Belo Horizonte	48
Colônias	1.Floramar	 Divinópolis	 125
penais	2.Sebastião Sátiro	 Patos de Minas	75

3.Prof. Jacy de Assis	Uberlândia	 292
Hospitais	1.Jorge Vaz	 Barbacena	 250
penais	2.Pe. Wilsor
Total	 16

Fonte: SOP/SJDH - Novembro de 2001

Em 1997,  o sistema da Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos tinha
capacidade para receber 3.274 detentos. Até 2001 foram abertas mais 976 vi-
gas. O aumento observado nesse período de quatro anos foi de uise 30%. No
entanto, como apontado cm 1997,  a Secretaria da Justiça e de Direitos 1 lumanos
ronhinua mantcndo um número de presos i nlcrior à sua real capacidade instalad:i
O quadro abaixo mostra o numero de pre ,, iv, ciii 1 7 dc novembro de 200 1

Capacidade e situação de internação dos estabelecimentos da
Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos por tipo de unidade

penal - Outubro de 2001

Unidade	Capacidade Ocupação Celas sob	Celas Vagas
Reserva impedidas

Penitenciárias
Casas de
albergados
Colônias penais
Hospitais
Totais

3.354	3.070
108	85

496	582
348	214

4.306	3.951

168	139
5	-

16	98()
189	237

98
18

-86
20

+136
Fonte: SOP/SJDH - Novembro de 2001

() leitos

Pelo quadro. verifica-se QLIC apenas as colônias penais de construção re-
cente apresentam problemas de superpopulação.

As celas das unidades da Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos
seguem, de um modo geral, o padrão definido pela Lei de Execução Penal fede-
ral, que é de 6m para cada preso. As construções são amplas, com instalações
sanitúrias adequadas, e atendem às demais exigências contidas nessa norma le-
gal. Com exceção das colónias penais. cada cela recebe um único preso.
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A CPI do Sistema Penitenciário, em 1997.  visitou todas as unidades eles-
si secretaria e constatou que não apresenta maiores problemas Quanto a aco-
modação e a higiene. As deficiências são sanáveis a um baixo custo e, na maior
parte, dependem de ações meramente administrativas.

Um ponto sempre questionado pelos presos se refere à falta de critério
na sua distribuição entre as unidades, pois não é observado o direito de cumprir
a pena em local próximo à residência de sua família. Segundo a Secretaria da
lustiça e de Direitos Humanos, muitas vezes a transferência para um local dis-
tante da família se dá pelo envolvimento do preso em rebeliões ou em brigas
entre grupos internos. A carência de unidades em muitas regiões também con-
tribui para a existência do problema.

O fato é que hoje encontramos, em tinaí, presos que residiam em juiz de
Fora: em Juiz de Fora, e em Governador Valadares, presos de Belo Horizonte:
em Belo Horizonte, presos de Governador Valadares, etc. Recentemente, 50
presos da Penitenciária de Governador Valadares se rebelaram por uma única
reivindicação: a transferência para outras unidades, onde poderiam ficar mais
próximos de suas famílias.

Segundo a Secretária da Justiça, Ângela Pace, em um ano e meio de
vigência do Programa Estadual de Recuperação Social - Perspectiva -. foram
realizados 80 cursos, palestras, seminários e outros eventos destinados aos agen-
tes penitenciários, servidores, diretores e detentos. Um total de 7.000 pessoas
foram capacitadas e atualizadas. Esse programa já realizou 95 parcerias destina-
das à criação de frentes de trabalho para os presos de suas unidades penais, como
a fabricação de materiais esportivos, na Penitenciária Nélson Hungria, e de mate-
riais de limpeza, ria Penitenciária José Maria Alkimim. Merece destaque, ainda, o
programa "Janelas para a Cidadania", realizado em parceria com a Prodemge,
Que já criou núcleos de informática nas penitenciárias de Ribeirão das Neves e de
Contagem. Construções e reformas das unidades prisionais da Secretaria da Justi-
ça e de Direitos Humanos também estão sendo realizadas por meio do Perspecti-
va, o que permitiu, até o momento, a abertura de 779 vagas no sistema.

Apesar da importância desses programas, o público beneficiado ainda é
pequeno quando comparado à imensa maioria da população carcerária despro-
vida das mínimas condições de vida.

4.2 - Orçamento da Secretaria da Justiça e de Direitos humanos

Segundo a Mensagem do Governador do Estado encaminhada à As-
sembléia Legislaliva referente ao exercício de 2000, o montante desti-
nado à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos era de
RS 96.779.011. Porém, o executado chegou  RS 1 14.9 70.3 80, o que
representou 0.73% do total geral ocupando essa secretaria a 12` 1 colocação
entre os órgãos do Estado.

As maiores despesas no âmbito da Secretaria da Justiça e de Direitos
Humanos foram com inativos (32%), assistência a presos (28%), serviços admi-
nistrativos (1 7%) e defensoria pública (1 7%).Todas as demais despesas
corresponderam apenas a 6% do total dos recursos, sendo que o atendimento
ao adolescente infrator significou 2% desse percentual.
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No item "Capacitação de Recursos Humanos, observa-se que a meta
executada rcpresenta mais de três vezes o programado, embora o recurso utili-
zado tenha sido aproximadamente 50% inferior ao previsto. As causas aponta-
das para o desvio Foram: programação subestimada e prioridade redefinida.

O número de presos atendidos, previsto no item Assistência ao Indivíduo
Privado de liberdade", foi 25% inferior ao estimado. Setundo o demonstrativo,
essa programação foi superestimada. Porém, as despesas sofreram um acrésci-
mo de cerca de RS 1 .7 milhão. Com base nessas informações, pode-se dizer que
cada indivíduo preso custou ao Estado, nesse programa, cerca de RS5.846 no
ano 2000, oLI R$ 487 ao mês.

Na assistência ao adolescente em cumprimento de medida sócio-
educativa, havia a previsão para o atendimento a 4.260 indivíduos, mas o
programa atendeu apenas a 1 .735. ou seja, cerca de 40% do total. Essa
redução é explicada pelo Fato de que a meta destinada ao adolescente egresso
foi suspensa e outras metas não tiveram os recursos financeiros liberados.
Note-se, no entanto, que os recursos executados nessas atividades foram su-
periores ao programado.

Na atividade "Promoção e Defesa dos Direitos", houve uma significati-
va redução nos recursos executados (R597 mil) em relação aos programados
(RS 388 mil).

Os recursos do Fundo Penitenciário Estadual estavam destinados ao Pro-
grama de Ampliação e Melhoria do Sistema Penitenciário, cujas metas não [o-
ram executadas sob a alegação de que os recursos financeiros foram insulicien-
tes. Porém, como mostrou a Mensagem do Governador. RS346 mil desses re-
cursos foram efetivamente executados em metas não indicadas.

O Programa "Apoio à Prevenção. Fiscalização e Repressão dc Entorpe-
centes" não teve nenhum recurso liberado, porém aumentou suas metas de uma
para 30 entidades assistidas. Não há indicação de outras fontes, mas alega-se
QOC houve uma melhoria de produtividade na execução do programa.

Demonstrativo de Execução Física e Financeira
Recursos Executados - SJDH - 2000

Orgão/subprojeto/subatividade
Defensoria Pública
Planejamento, administração,
apoio, informática e outros afins
Capacitação recursos humanos
Proventos inativo
Construção e reforma de unidades prediais
Assistência ao preso
Assistência ao adolescente
Promoção e defesa dos direitos humanos
Fundo Penitenciário Estadual
Ampliação e melhoria do sist. Penitenciário
Funpren
Total

Executado

	

19.965.969	17.4

	

22.383.417
	

19,5

	

31.466	0,0

	

36,850.291	32.0

	

529.892
	0,5

	

32.058.987
	

27,9

	

2.706.690	2.3

	

97.359
	 0,1

	

346.309	0.3

	

114.970.380	100.00

Fonte: Mensagem do Governador. 2000
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4.3 - Os estabelecinienio da Policia Civil

O sistema prisional da Polícia Civil, subordinado á Secretaria da Segurança
Pública, corresponde a carceragens anexas e independentes, conforme classificação
da Fundação João Pinhciro, adotada pela Lei n° 13.720, de 2000, as quais são
assim definidas:

afcadeias anexas: cadeias públicas cujas celas estão anexadas a unidades po-
liciais, compondo uma única edificação:

b)cadcias independentes: estabelecimentos cujas celas se encontram cm
edificação especificamente construída para tal função.

Segundo o documento "Planejamento Estratégico da Transferência dos Prc-
sos da Secretaria de Estado da Segurança Pública para a Secretaria de Estado da
lustiça e de Direitos llumanos", elaborado pela Fundação João Pinheiro em 1999. 
56% dos presos se encontravam em 175 cadeias anexas e os 44% restantes, cm

19 estabelecimentos independentes. [)o total de 296 unidades, apenas 44 se
localizavam na Região Metropolitana de Belo Horizonte, enquanto a grande maioria
estava distribuída pelo interior do Estado.

Unidades e população prisional sob
a custódia da SSP - MG - 2001

Localização	 Unidades
Interior	51 delegacias regionais
RMBH	17 distritos e seccionais

Ceresp de Betim
2 casas de detenção
(Dutra Ladeira e Luís Soares da Rocha)

Capital	7 seccionais
1 centro de triagem (Vigilância Geral)
2 delegacias especializadas
crime contra a mulher e furto de veículos)
1 departamento (Deoesp)
2 divisões (crimes contra o patrimônio
e tóxicos e entorpecentes)
1 centro de remanejamento
(Ceresp Gameleira)

População
11.333

888
425

736
524
181

77
57

574

17

Ci OSEG 55E. CcntroI Dioic	lesos -Setembro de 2001

De um modo geral. as celas anexas apresentam dramáticos qLiadros de
superlotação e de maus-tratos contra os presos. As celas são precárias, provisó-
rias, adaptadas de prédios destinados a outros fins. Não raro encontramos po-
rões, masmorras sem ventilação nem luminosidade ou construções absoluta-
mente inadequadas, como beliches de mais de três metros de altura. Os presos
vivem amontoados, não há atividades físicas. pátios para banhos de sol, locais
para visitas, água ou banheiros.

Nesse ambiente. conviveni presos com penas de mais de 20 anos e presos
com penas leves ou sem condenação, pois não há qualquer critério para separá-
los, ao contrário do que exige o art. 84 da Lei de Execução Penal federal.

Já as Casas de [)ctenção Dutra Ladeira e luís Soares da Rocha,
estabelecidas em Ribeirão das Neves, têm estrutura arquitetônica e funciona-
mento semelhantes aos das grandes penitenciárias. Nelas funcionam escola, cursos
profissionalizantes e oficinas para os detentos.
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Os centros de remanejamento. por sua vez, destinados ao recolhimento pro-
visório de presos, são uma nova modalidade de cadeias, construídas, em 1999.  pela
Secretaria da Segurança Pública. Alegando a situação de emergência em que se
encontra o sistema penitenciário no Estado - em especialespecial a superlotação de cadeias
na capital e nos municípios de Betim e Juiz de Fora - o Governador, pelo Decreto
n° 40.564, de 3 de setembro de 1999,  declarou estado de emergência para a
execução de serviços e obras de construção de três unidades prisionais nesses mu-
nicípios. Dispensou a licitação dessas obras, cuja despesa, estimada em R$ lO mi-
lhões, correu por conta dos recursos provenientes da Taxa de Segurança Pública.
Nessa época, foi construído também o Ceresp dc Ipatinga.

Com a edição da l.ei n° 13.729, de 2000. essa secretaria foi impedida de
construir novas cadeias, já que não é da sua responsabilidade a guarda de presos.

Em todas as unidades da Secretaria da Segurança Pública a guarda é feita
por policiais civis, alguns no cargo de carcereiro. O treinamento especializado
para essas funções de guarda prisional é feito em cursos rápidos na Acadepol. É
comum encontrar nessa atividade policiais oriundos dos "corredores" da
Corregedoria de Polícia, ou seja, policiais que estão à disposição por estarem
respondendo a inquéritos internos.

Em 1996,  segundo dados da CPI do Sistema Penitenciário, nessas institui-
ções se encontravam encarcerados 1 0.31 O presos. Atualmente, o número de
detentos chega a mais de 14 mil, o que signilica um aumento de 43% no período.
Segundo a sua localização, a população carcerária sob a cuslódia da Polícia Civil
apresenta o scLlintc quadro:

População carcerária sob a custódia da Polícia Civil segundo
a localização - MG - Setembro de 2001

Localização	 ML

Capital	 1.430
	

9,7

Região Metropolitana de BH	 2.049
	

13,8

Interior	 11.333
	

76.5

Total	 14.812	 100,0

Fonte: SSP MG

4.4 - Orçamento da Secretaria da Segurança Pública
Na Mensagem encaminhada pelo Governador cio Estado à Assembléia

I.egislativa referente ao exercício cio ano 2000, consta que o valor dos recur-
sos executados na Secretaria cia Segurança Pública foi de R5384.435.049,
correspondentes a 2,15% do orçamento.

As subatividades realizadas no período podem ser divididas em 5 grandes áreas,
com os seguintes percentuais de recursos em relação ao orçamento da secretaria:

II Subatividades de natureza administrativa (planejaniento, direção, apoio. li-
rianças): 14.41%:

2) Subatividades relacionadas à estrutura (informática, construção de pré-
dios): 1

3) Subatividades relacionadas à capacitação de recursos humanos (cur-
sos): 0,15%:

4) Subatividades relacionadas a pessoal (remuneração de inativos. assistência
médica e odontológica, ensino médio e fundamental): 2.76%:

5) Subatividades ligadas às atividades-íim da Secretaria da Segurança
Pública: 80,82%.
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Administrativa

Estrutura

Capacitação
de recursos

humanos

Planejamento,
direção,

apoio e finanças
Informática

e construção
de prédios

Cursos

Pessoal	Remuneração
de inativos,

assistência médica
e odontológica,
ensino médio

Atividades-fim
Atividades-fim

Total

e fundamental
Polícia judiciária

Assistência a
detentos

384.435.049.00

17

A maior discrepúncia foi verificada na subalividade "capacitaç5o de re-
cursos humanos". Originalmente foi programado o montante de RS 1 .865.672
mas o valor final executado reduziu-se a R581 ou seja. a apenas 4% da
verba prevista. A causa (]esse desvio, segundo a Mensagem do Governador,
íoi ' programaçúo superestimada".

Outra grande discrepância verificou-se na subatividade administraç5o finan-
ceira e contabilidade". O valor programado. de RS239.1 9 1. foi aumentado para

1 880.696. ou quase oito vezes a verba originalmente prevista. Não foi aponta-
da a causa desse desvio.

Ilouve, também, significativa redução na verba destinada 5 subatix'idade "po-
IK ia lccnico-cienlítica", cujo valor executado Foi de apenas 32% do valor programa-
do. Essa subatividade estú ligada 5 emissão de documentos e realizaço de perícias.

Observou-se, ainda, um ligeiro aumento ria subatividade "preservação da
ordem pública e exercício da Polícia judiciária no Estado". cuja verba executada
superou em 17% a verba programada. Essa subatividade está ligada a inquéritos
policiais, ocorrências e outros.

É importante. por fim, ressaltar que não se devem confundir as ações ligadas
5 capacitaço profissional do pessoal da secretaria, abrigadas na subatividadc
capacitaçúo de recursos humanos", com a escolarizaçúo formal realizada pelo Colé-

gio Ordem e Progresso, gerido pela secretaria, cuja manutenç5o financeira, segundo
se infere do Relatório encaminhado pelo Poder Executivo. esta alocada rias sLlbatividades
desenvolvimento do ensino fundamental" e "desenvolvimento do ensino médio".

A Secretaria da Segurança Pública mantém 6 10 convênios com prefeituras
do interior, os quais têm por objeto desde a ccss5o de imóveis e funcionários até o
pagamento de despesas, como a manutenção de viaturas policiais.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira
da Secretaria da Segurança Pública - 2000

Natureza	Especificação	Orçamento	Percentual
da subatividade	 executado	(00)

(R$)

	

44.571 .158.00	1441

	

20.655.361.00	1.86

	

81.370,00	0,15

	

113.838,612,00	2.76

	

180.945.977,00	71.29

	

24.342.571 .00	9.58

100.00

Fonte: Mensagem do Governador. 2000



4.5 — AApac
Existe, ainda, no Estudo. um modelo prisional que funciona desvinculado des-

ses dois sistemas. Sob a direção da Associação de Proteção e Assistência aos Con-
denados - Apac . a unidade prisional de Itaúna é a única do mundo que não conta
com a presença da polícia e dos agentes prisionais. Pela excelência de seu trabalho
na recuperação de presos. é considerada referência para o Brasil e outros países.

Criada há 28 anos, seu controle e administração são feitos pelos próprios
presos. Há três regimes em atividade: aberto, semi-aberto e fechado. Entre os
cursos oferecidos estão os de artesanato, de cabeleireiro, de computação. de
violão e de servente. Os presos também podem freqüentar cursos supletivos,
de alfabetização e leiccursos.

Com capacidade pura 40 presos, atualmente abriga 88, todos com lamí-
lias residentes cm ltaúna. O prédio foi construído pela própria comunidade, a
um custo de RS 2'10 mil. A unidade prisional funciona sem ajuda governamen-
tal, mas com a contribuição de 700 sócios.

O método é simples e factível: o preso não é retirado de sua comunidade
e de seu meio social, o índice de recuperação é elevado, há um forte envolviniento
da sociedade e os custos são bastante inferiores aos do sistema tradicional.

O presidente da Apac, Valdeci Antônio Pereira, cm audiência na Comis-
são de Direitos 1 lumanos, cm junho último. informou que há 17 anos il:io há
registro de rebeliões, mortes ou violências naquela unidade. Para ele. 'o homem
é preso como castigo e não para ser castigado. Na maioria dos presídios brasi-
leiros, o condenado, após cumprir a pena, sai mais raivoso'.

O baixo índice de reincidência, de apenas 9%, é mais um dado que nios-
tra os bons resultados desse modelo, razão pela qual é reconhecido por esta
Comissão e por diversos Deputados desta Casa. QLIC têm procurado sensihili,ar
os órgãos governamentais para qie esse sistema seja adotado também em ou-
tras unidades prisionais.

5 - Principais problemas do sistema prisional mineiro

S. 1 -A tortura

No relatório "Eles nos tratam como animais", divulgado em Londres e na
Espanha no dia 18 de outubro do corrente ano, a Anistia Internacional - organi-
zação de defesa dos direitos humanos - incluiu o Brasil entre as nações do
mundo que mais praticam a tortura policial. Afirma o relatório:

A Ani.st,a /nicrnadonalac,/mite com pesar QUC (...) a situação clos cIirciIo
humanos no Brasil nki apre.sc'nlou me/horas.

É evidente Que. /)ara QUC o Brasil consiga erradicar a tortura. o goi 'erno
federal precisa a.s.»umir a responsabilidade ojie lhe cabe e efetuar um,'i rc'lornia
fundamental do sistema dc justiça criminal(..).

A promotoria deve .scr submetida a auditoria eiterl7a para garantir QLle os
1'romo1o1-e.s se mantenham con.sciei7tiZados d/a,s re.spectii a.s obrigaçoes.

Hoje em dia a tortura c usada como meio de obter confissões. subjuga,:
liumi/har e conirolar pessoas sob detenção, ou, com /»eqüência cada IV/ maioi:
e torQuir dinheiro ou .seri ir aos interesses cjiflliilOSOS de policiais c'orruptos.
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Os Estados com situação mais crítica, Segundo a Anistia Internacional.
são Minas Gerais. Rio de janeiro e São Paulo. O então Secretário de Direitos
Humanos do Ministério da lustiça. embaixador Gilberto Sabóia, declarou 5 im-
prensa que a redução dos casos de tortura depende da melhoria das condições
do sistema penitenciário. Culpou os governos estaduais pela falta de empenho
na apuração de casos de tortura policial e afirmou Que as aulorklades ludiciais
devem ser responsabilizadas judicialmente por deixarem de apurar as denún-

cias (0 Globo, 19/10/01).

Segundo a avaliação da Anistia Internacional. o poblema no Brasil é a
impunidade, pois a policia não investiga, as corregedorias não funcionam e a
justiça aceita confissões obtidas SOL) tortura. O descaso com que a questão é
tratada mostra a falência das instituições em faicr cumprir os direitos do ser
humano. A vigência de leis e regulamentos ultrapassados e a repetição de
procedimentos viciados pesam mais do que os mandaniuntos constitucionais-
Assim. policiais e servidores corruptos e violentos são mantidos intocáveis em
seus "feudos", enquanto aumentam os índices de criminalidade, o temor e a
falta de confiança cia população e a ineficiência da polícia, concluiu a Anistia
Internacional em SCLI relatório.

De fato. em Minas Gerais, a impunidade ainda permanece. Em 1997 .  a
CPI cio Sistema Carcerário solicitou ao então Governadon o afastamento ime-
diato de suas funções de 13 funcionários, devido a consistentes acusações dc
violação de direitos humanos, estando alguns já condenados por abuso de
autoridade. Com exceção dos servidores afastados da Penitenciária Nélson
hungria. os acusados ainda continuam em suas funções, e alguns receberam
promoções na carreira.

Em 2001, a Justiça mineira condenou 5 réus, todos policiais, com base
na 1 ei Federal n 9.455, de 1997,  que dispõe sobre pena para os crimes de
tortura. Esses foram os primeiros casos, apesar do grande número de processos
e constantes denúncias apresentadas pela imprensa e instituições de defesa dos
direitos humanos. Os policiais militares são julgados pela própria Justiça Militar
em casos de denúncias dessa natureza.

Um grande problema na aplicação dessa lei, para estudiosos e analistas
do sistema penal, é a resistência de alguns juizes, que preferem desclassificar o
crime de tortura. Optam pela sua classificação como crime de abuso de autori-
clade ou lesões corporais. cujas penas são bem mais leves e não determinam a
exoneração dos culpados. Essa prática permite QLIC policiais violentos conti-
nuem atuando.

Segundo relatório da Organização das Nações Unidas ONU -. divulga-
do cm Genebra em 1 1 de abril deste ano, os instrumentos do país na luta contra
a tortura são ineficazes,c)r1() a Lei n° 9.455, de 1997 e os programas do
governo federal. A cultura cia violência, devido a fatores omo a herança histó-
rica ela escravidão e os métodos adotados no regime militar, contribui para a
disseminação da prática da tortura como instrumento válido de investigação
policial. O grupo social mais afetado pela violência policial está exatamente nas
camadas mais pobres da população. como afirma a ONU cm seu relatório:

(...) os indivíduos dos sctor menos privilegiados são continua e rotinei-
ramcntc'prii'ados de acesso aos direitos civis fíindamenta/ç. (...) as i'iolacoes aos

19



direitos humanos Que esses ina'ii '/duos sofrem nas mios cia p01/cia raramente sio
consideradas rnerc'ccc/oras de inl'est/gaçao e niuilo menos de punição.

Quando essas pessoas se encontram presas, condenadas, sob investiga-
ção ou respondendo a processo, a sua condição civil é quase totalmente nega-
da. Os espancamentos e niaus-tratos fazem, assim, parte da rotina da maioria
das prisões do Estado e são as formas mais comuns de tratamento prisional.

A ineficácia da Lei Federal n° 9.455. de 1997.  que define os crimes dc
tortura, foi tema de uma audiência pública realizada por esta Comissão, em 26
de junho de 200 1 . Nessa reunião, o Deputado Durval Ângelo mostrou a reali-
dade da tortura no Brasil nos dias atuais. Enquanto na década de 60 a tortura
atingia estudantes univcrsitúrios e intelectuais oriundos da classe média, hoje
ela é praticada contra os pobres. que — já são considerados suspeitos simples-
mente por serem pobres, negros e morarem em vilas e favelas—.

Essa também foi a opinião externada pela representante do Movimento
Tortura Nunca Mais, Heloisa Greco, na audiência. Segundo ela, a tortura no
Brasil sobreviveu i ditadura e, durante o regime militar, foi utilizada como méto-
do de investigação. Por sua vez, o Promotor de Direitos Humanos, Antônio
Aurélio Santos, afirmou ser fundamental, para mudar a situação, que os promo-
tores disponham de infra-estrutura.

O Deputado Federal Nilmúrio Miranda. presente a essa rcLlniüo, mos-
trou-se indignado com a impunidade reinante hoje nas polícias. Ele disse
não entender por Que policiais denunciados como torturadores, como o de-
tetive "Cachimbinho", não são punidos. Enfatizou a necessidade de se afas-
tarem sumariamente todos os policiais acusados de irregularidades imedia-
tamente após o recebimento das denúncias. Scgundo ele urge que se façam
modificações na legislação. A necessidade de fortalecer a Ouvidoria dc Polí-
cia também foi enfatizada pelo parlamentar lederal, pois "a polícia não pode
investigar a própria polícia.—

Mesmo diante das dificuldades apontadas. cm 1 999 o Ministério Público
denunciou 30 torturadores e, em 2000, cerca de 60. Em agosto de 2001
conseguiu elementos para oferecer ao Juiz de Direito da 4 ,1 Vara Criminal da
Capital denúncia contra 1 1 detetives da polícia civil- Sob a acusação de terem
praticado "cruéis torturas e outros constrangimentos físicos e psicológicos" a nove
presos que estavam sob a sua guarda, nos meses de junho a dezembro de 1999. 
nas dependências da Divisão de Crimes Contra o Patriniônio (Delegacia de Furtos
e Roubos), esses servidores públicos teriam incorrido nas sanções, entre outras,
do art. 1 1 da 1.ci n 9.455. de 1997. São eles: José Maria de Paulo. vulgo
"Cachimbinho": Antônio 1 lelder Pires; Vander lavares Comes: José Frederico Fal-
cão de Moura: Kcnnedv Mendes da Silva: Adauri José Gonçalves: Mauro Sena
Avelar Nunes: Edmar da Silva Corrêa: Ronaldo de Almeda Cruz, vulgo "Mata
Papai": Almir dos Santos Magalhães. vulgo /ito': e tVilliam de Oliveira Briga-

5.2 - A divisão iflstilLlc ional

li u -I a/ , ' — e Quc'a/ndi/k'rmanecc'
La c/i'.s,i; do'. (I.71X'ICc7fl7Cflh; is

;k'Ilai, c'nlreaSecretanadalustiçac'
itt í),,ellos /li/Ifl,is,('S t' a da

StkUiJnç,/ Piibik,7

Um dos problemas mais graves detectado pela C P1 do
Sistema Carcerúrio —e que ainda permanece - é a divisão dos
estabelecimentos penais entre a Secretaria da Justiça e dc Di-
reitos Humanos e a da Segurança Pública. Essa situação des-
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respeita todas as recomendações internacionais sobre o assunto e as próprias
normas instituídas pelo Ministério da Justiça destinadas ao tratamento do preso.
A questão principal é o lato de policiais civis - funcionários treinados para O
exercício da função de investigação e perseguição a crimino s os - não estarem
aptos para essa complexa tarefa, voltada para a guarda e recuperação de pre-
505, o que cxie,e um adequado preparo profissional e psicológico. Além disso, é
uma situação extremamente constrangedora exigir que um policial que enfren-
tOLI um bandido seja também o responsável pela sua guarda.

Por essa razão, o art. 190 da Lei de Execução Penal estadual exige que os
diretores de estabelecimentos penais tenham formação superior em Direito. Psi-
cologia. Pedagogia ou Ciências Sociais.

O mais grave, no entanto. na divisão de presos entre as duas secretarias
de Estado, está no desrespeito à lei de Execução Penal, que determina que
todos os presos - condenados ou provisórios - devem ficar sob a custódia da
Superintendência de Organização Penitenciária, órgão da Secretaria da lustiça e
de Direitos Humanos, nos termos do art. 170:

Art. / 70 - A Superin/endéncia de Oij,'anitaçã l'enitenc/ária Eslac/uat
órgão integrante da estrutura oigônica £1,i Secretaria de Estado da /ustiça, tem
por objetivo assegurar a aplicaç7o da / ei dc Ee uçJo Penal, a custódia e a
manutenção do sentenciado e do preso pro'/sor/o. garantindo -l/u.1 O respeito
d!tiidade inerente í pessoa.

A fim de adequar a estrutura penitenciaria do Estado a essas determina-
ções, a CPI apresentou projeto de lei transferindo os maiores estabelecimentos
penais da Secretaria da Segurança Pública para a Secretaria da Justiça e de
Direitos Humanos e estabeleceu um prazo legal para que todas as demais ca-
deias fossem também transferidas. A Lei ri" 1 2 985, de 1998,  cm que foi
transformado o projeto, UleterminoLi a imediata transferência da Casa de Deten-
ção Antônio Dutra ladeira (Anexos 1 e II). da Cadeia Pública de Uberlândia e do
Presídio Santa Terczinhu, em Lii! de Fora.

No entanto, segundo a Secretaria da Justiça e de Direitos II Linlanos, fluo
foi feita a dotação orçamentária necessária para a efetivação das transferências
dos estabelecimentos penais da Secretaria da Segurança Pública.

Assim, em junho de 2000, prazo limite para o cumprimento da lei, ape-
nas três cadeias em obras haviam sido transferidas. Todas as instituições e todos
os presos da Secretaria da Segurança Pública continuavam sob a sua adminis-
tração. O Presídio Santa Terezinha foi desativado e seus presos transferidos
para o Ceresp, construído em Juiz de Fora. A cadeia pública de Uberlândia foi
desativada e seus presos transferidos à Colônia Pernil da Secretaria da Justiça e
de Direitos Humanos, recentemente construída naquela localidade.

A Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos continua a receber apenas
presos condenados, não arcando com a responsabilidade sobre os provisórios.
No entanto, como já foi mostrado, cerca de 60% dos encarcerados da Polícia
Civil estão nessa situação.

Quase 80% dos presos condenados estão em unidades da Polícia Civil do
interior do Estado: as da capital abrigam apenas 595 deles. A grande maioria
desses presos condenados se encontram amontoados em locais que não
correspondem às características definidas pela lei de Execução Penal federal.
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População carcerária com sentença transitada em julgado sob a
guarda da Polícia Civil, segundo a localização - MG - SetJ20011(*)

Localização
Capital	 595	 6,6
Região Metropolitana de BH	 1.340	 14,9
Interior	 7.033	 78.5
Total	 8.968	 100.0

Fonte: COSEG SSP
()Como já foi explicitado, esse número de presos com sentença transitada em

julgado é contestado pela Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos.

Segundo o art. 84 da Lei de Execução Penal federal, o preso provisório
ficará separado do condenado por sentença transitada cm julgado, e o réu
primário deverá cumprir pena em local separado do reincidente. Portanto, a
manutenção, no mesmo local, de presos em diferentes situações jurídicas é ile-
gal. cabendo ao governo estadual cumprir o disposto na lei, providenciando a
distribuição dos presos de acordo com a sua situação jurídica.

Por essas razões, o próprio Sindicato dos Servidores da Polícia Civil -
Sindpo! - entende Que 3 guarda de presos não é função da Polícia Civil. Em
correspondência encaminhada ao Presidente da Comissão de Direitos 1 fuma-
nos, issii yi se posicionou a sua direção:

a custoclia de prcos nua e alribuicão (lJ J'Ol/Ci.7. vez Que', a Ia//a de
pessoal especializado para o e.erc/cio de tal mister na Secretaria de Estado da
Segurança Pública, aliado :, atual situacão cio Sistema Prisiona/ d Estado,
ipip,. ias poiieiiir e/lis de ,l 1/nas Gerais clarii icienle cies i /0 de sais li/tiL OC

leg..7is, e.pondo /ambdni a saciedade às a,'rura.ç e peri,ç'os con.seqüc'nte.s dc
tal... ftrciadeiranienle, enquanto o policial rim ii e,icontra-se zelando por esta-
belecinientos pr/siona/.s em nosso Estado. c/eia de efetivamente exercer suas
atribuições lea/ç, culminaiido em /ne,':ít'elpre/uú'.o para a sociedade mineira,
o Que tal//o coínbaiemos.

Além dessas questões, aguarda externa dos presídios é outro problema a
ser resolvido pelos órgãos responsáveis. Como afirma o titular da Secretaria da
Segurança Pública, "a coirniz Polícia Militar para quem /í se coloc ou. inai' de
unia ez, que a Ques/ao prisional neste Estado adquiriu foros de prob/c'fna de
ordem institucional, proLilema, pois, cio governo cio qual aniba.s is in.slitwçõe.s
fazem parte, vem se iita,ido, reiteraclainente, a lúzer a guarda etteiiia da.'.
cadeias e dos Ceresps. como /á não o faz. fui milito, na Casa de L)e/enção
Antônio Dutra Ladeira".

Essa falta de entendimento na cúpula do governo mineiro é ainda atestada
por esse secretário. Que se dii. entristecido ao saber, por este relatório. 'da exis-
lência do Projelo de Lei n' 979/2000 (de autoria do Governador) que, revogando
a Lei n° 13.054, de 1998, deixara ainda niais complicado o quadro descrito".

5.3 - Superlotação

O art. 88 da 1 ei de Execução Penal federal determina que o espaço des-
tinado ao preso de penitenciária não deve ser inferior a 6m (seis metros Qua-
draclos), e as celas devem ser individuais, com  dormitório, aparelho sanitário e
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lavabo. O Cap. VII do Título IV estende esse mesmo espaço para cadeia públi-
ca, nos scuintes termos:

Cip/lu/o 171 - Da cadeia pública

(...)
/1/1. /0-1 - O csia/N/a iincnto dc que traia es/e Capítulo .5crú instalado

protimo dc centro urbano, ohscri-ando-se na coiisirucíto as ci5,'t/1cia5 mínimas
relcruía.s /10 ari. 88 e cu parúrafo único desta lei.

A Secretaria da Segurança Pública. dadas as precaríssimas condições
de suas prisões. optoLi por um cálculo próprio para definir a capacidade de
suas celas. Assim, em vez do padrão Legal de 6m 2 , adota como medida
cial" uma "área mínima tolerável de 3m para cada detento", conforme esti-
pulado pela Coordenação Geral dc Segurança. No entendimento desse órgão
público, o art. 88 somente se aplica ao preso condenado cm penitenciária. É
interessante observar o desconhecimento mostrado cm relação ao art. 104
dessa lei federal, que justamente confere também ao preso provisório os mes-
mos direitos do condenado.

A falta de vagas nas cadeias tem sido um dos grandes problemas enfren-
tados pelo sistema carcerário brasileiro, não sendo, portanto, uni problema ex-
clusivo do Estado de Minas Gerais. A manutenção de grandes

-	 .	.	 .1 inanulem .5 dc ''fac cc/cnopulacoes encarceradas esIc,e o dTsnendlo de altas somas de re-
/kL)U/aÇcJn dncah c'fJc/J'

cursos, pois 5L13 sobrevivência depende exclusivamente do Esta-	nce'disjnd,'deafíac

do. Esse é o custo que a população assume para ter apartados de	M'W3
sobrei ivCiici,i

si os elementos que considera peric,osos. Por outro lado, admi-	ecc/cLsia,nc'ntecl'Fscjc/'

tindo a possibilidade de reintegração social de marginais pela via
da exclusão, ou seja. pela reclusão cm penas privativas de liberdade, a socieda-
de espera que o sistema penal possa reeducar o indivíduo para o convívio.

Segundo alguns analistas, essa visão não é das mais adequadas. Como
reeducar o indivíduo para a vida social privando-o exatamente da possibilidade
de Qualquer convívio? Ressocializado ou não, a lei lhe dá o direito à liberdade
tão logo termine o tempo de sua pena ou obtenha benefícios. Como o índice de
reincidência no crime está em torno de 80%. observa-se que a capacidade dc
recuperação do sistema carcerúrio mineiro é bastante baixa.

Observando esses aspectos, a Comissão de Direitos Humanos entende
QLJC o investimento em penas alternativas e diferenciadas, que serão discutidas
em outro momento deste relatório, é um dos caminhos a ser adotado, sempre
Que possível, em prol da recuperação do indivíduo.

Partindo desse princípio, entende que uma das causas da superlotação
(los presídios é a busca indiscriminada pela pena restritiva de liberdade, ampla-
mente adotada em nosso país. como solução para os problemas da criminalidade.

Sendo assim, é explicável que a nossa população carcerária esteja apre-
sentando altíssimos índices de crescimento, como foi mostrado.

Cabe lembrar que esses números ocorrem em um contexto na qual a
Polícia Civil e a Militar sofrem freqüentes críticas por sua ineficiência. Há. no
Estado, cerca de 45 mil mandados de prisão a serem cumpridos. A justiça crimi-
nal também é criticada por alguns devido à sua lentidão e condescendência. Ora.
se o Estado tivesse uma polícia c uma justiça extremamente elicientes, quanto não
teria que investir na construção de mais prédios prisionais, em alimentação, trans-
porte, pessoal e em equipamentos de segurança para guardar indivíduos que
provavelmente voltariam ao convívio social repetindo os mesmos crimes?
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Nessa crise de investimentos em que vive o Estado mineiro, o que tem
ocorrido é exatamente o contrário. Pouco ou quase nada se tem investido no
sistema prisional.

A situação é tio crítica QL1C não e raro uma pessoa ser liberada minutos
depois de ser detida pela Polícia Militar, por falta de lugar.

O município de Contagem é um exemplo do caos que se instalou no Esta-
do. Enquanto a Polícia Militar prende cerca de 600 pessoas por mês naquela
localidade, as cadeias locais não comportam mais de 70 presos. Mesmo consi-
derando que muitas dessas pessoas devem ser logo soltas, a defasagem é evi-
dente. Membros do 18' Batalhão da Polícia Militar, instalado nesse município,
afirmaram que "para prender, os delegados de plantão estão tendo de fazer uma
triagem dos casos, considerando o Código Penal, para escolher, entre os mais
perigosos. aqueles que ficarão detidos", conforme noticiou o jornal "O Tempo".
cm 14 de janeiro de 200 1

A esse mesmo jornal, o comandante do Batalhão, Tenente Coronel An-
tônio Salles Fiuza, relatou o caso de uni criminoso, conhecido na cidade como
Vá, que já tinha 1 1 assassinatos no prontuário, mas Foi liberado e matou mais
duas pessoas. Segundo outra fonte, a maioria das ocorrências que chega às
delegacias não passa de "mero relatório porque os acusados estão sendo postos
nas ruas praticamente na mesma hora ciii que cometem os crimes".

Essa situação se deve ao fato de que as nove unidades prisionais da fr'
Seccional de Contagem estão com a capacidade acima do limite e não têm mais
como receber presos. São apenas 39 sagas legai.-, para cerca de 200 detentos.

1 lal',, /' 1 ,',iS C173 (((77 /iia 1k'
fIlipw/1/.JIJC' I.V.-  (,u' 1IJe,'a a rdk'(,r

1) ", //)(/k'7 (17 (Ilfff//7,1I/1I.JfJ(
'

(17(111/7 (/ 7/17 cI1' ('T//c'Cf/( ('ffl
J(XX). a/vce17177u 11177 .7U171(711(1 dc
Q(/,ISC' )(')' 177	icr 7k' /71(7(1.

A falta de vagas cria um clima de impunidade tal, Que
chega a refletir nos índices da criminalidade - segundo a Poli-
cia Militar, o município de Contagem. em 2000, apresentou
um aumento de quase 50% no número de crimes. Além disso,
gera dcscstímulo e revolta entre os policiais militares, que vêem
logo soltos pelas ruas criminosos com os quais chegaram até
nicsmo a trocar tiros.

A exceção das colônias penais. a superlotação ocorre apenas nas unidades
prisionais da Secretaria da Segurança Pública. Mesmo com as determinações le-
gais e com os insistentes pedidos feitos pelo Poder ludiciário, pela própria Polícia
Civil e mesmo pela Polícia Federal, que em abril de 2000 estava também com um
Quadro de superlotação em suas celas na sede do bairro Gutierrez, em Belo Ilori-
zonte, a posição da Secretaria da lustiça e de Direitos Humanos é sempre a de
não receber presos acima da capacidade definida pela legislação federal nem de
colocar mais de um preso cm cada cela.

Em 2000, a organização não-governamental SOS Vida entrou com um
pedido de instauração de inquérito civil na Promotoria de Defesa do Cidadão
para que os presos da Delegacia de Furtos e Roubos fossem transferidos para
outro local e a unidade fosse interditada.

No interior. a situação não é menos grave. Em outubro de 2000, o pro-
motor de Mariana. Antônio Carlos de Oliveira, solicitou à juíza Sora\'u Ilasan
Baz a interdição da cadeia pública daquela cidade até que o prédio fosse refor-
mado pela Secretaria da Segurança Pública. O prédio estaria em condições de-
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ploráveis. colocando em risco a vida dos detentos, e os presos só não fugiam
porque não queriam. No ano anterior, a juíza já havia interditado parcialmente o
prédio e teria dado um prazo dc cinco dias para que os órgãos responsáveis
transferissem os detentos. A determinação, no entanto. ficou no papel.

Em 2000, os juíies criminais de Uberlândia ameaçaram requisitar prédios
públicos para abrigar presos quando a Secretaria da Justiça e de Direitos Huma-
nos determinou que nenhum preso seria internado na colônia penal da cidade,
que já estava superlotada. A solução encontrada foi a de reativar a antiga ca-
deia, fechada desde a inauguraçao da colónia. Porém, as suas condições de
funcionamento são prccuríssinias. Segundo o juiz loemilson Donizetti, da 2'
Vara daquela Comarca. "devido à situação calamitosa do momento, estamos
prontos para partir para uma solução alternativa, que seria a requisição de pré-
dios públicos, caso se repita a situação de não ter para onde encaminhar os
presos". conforme noticiou  jornal Estado de Minas em 1 Ide outubro de 2000.

O.s presos de Araguari enfrentaram a situação por meio de uni motim.
também cri) 2000. Com capacidade para 35 prcsos, a cadeia local abrigava 75
em um prédio sem infra-estrutura. Na revolta, os presos reivindicaram revisão
de penas. assistência social e melhorias físicas.

Em meio a tantas dificuldades, a Secretaria da Segurança Pública, confor-
me informou o titular dessa pasta, buscou o aproveitamento das vagas existen-
tes cm comarcas vizinhas à Capital e em outras do interior do Estado. No entan-
to, essa medida esbarrou nas "proibiçoes de juizes de direito das comarcas, as
quais, por meio de portarias. IiaO aceitamQue presos, a não ser os que por ali
são processados, sejani para lá recambiados nem mesmo em caráter excepcio-
nal. como tem sido o caso".

Em mais uma tentativa de se dar uma solução ao problema, tramita nesta
Casa o Projeto de 1.ci n" 1 .6 10/0 1, de autoria do Deputado Durval Ângelo. QLIC
institui o sistema de número fechado de presos para as unidades prisionais.
objetivando impedir que os detentos condenados ou provisórios sejam encarce-
rados onde não exista espaço físico adequado.

3.4 - investimentos

Considerando o elevado número de mandados de prisão a serem cumpri-
dos pela polícia, a carência de vagas tias prisões seria elevadíssima. Segundo o
Ministério Público, entre os cerca de 45 mil mandados, existe um alto percentual
de pessoas com mais dc um mandado. Para o cumprimento de todas essas ordens
jLtdiciais, seria necessário preencher uni número de vagas correspondente a cerca
de 50% desse número. Considerando ainda a superlotação e a necessidade ur-
gente de melhoria das condições prisionais, esse número seria ainda mais elevado.

Os investimentos do Estado ria área, por outro lado, têm sido peqLlenos. Está
prevista a constru ção. cm um lulLlFo próximo, de três novas unidades na Secretaria
da lLtstiça e de Direitos 1 lumanos, com capacidade total para 510 presos: em I3etim.
em Ubcraba e no Sul dc Minas. Os recursos destinados estão calculados cm
R$7,5 milhões: desses, cerca de RS6 milhões deverão vir da União.

Atualmente, estão em construção chias penitenciárias, cada uma com ca-
pacidade para 80 presos. nos municípios de Sete lagoas e Carrilo do Paranaíba.
Até nicados de 2001. estava aberto o processo de licitação para a construção
de mais três penitenciárias, cada unia corri capacidade para abrigar 170 presos.
Elas deverão ser construídas cm Uberlândia. em Campos Gerais e na Grande
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Belo Horizonte. No mês passado, foi inaugurado um hospital judiciário em Ri-
beirão das Neves e há programas de extensão de celas.

A insuficiência de verbas para esses investimentos é objeto de constante
reclamação dos próprios dirigentes do sistema penitenciário.

,-,sufkindack izrffis ir'	que não têm como cumprir todas as normas legais por abso-
/,ii'e.timeniü, to/JelÚ clr wn3c/n/c'	-

-	 luta falia de recursos. O Secretario da Seriranca Publicarec1arnaao das pr('prfas d,n,' entes
considera, por sua vez, que a proibição de essa pasta cons-

/drndcsnoa1mprIrtodia3avnorrnas	 [ruir presídios aravou a situação. Conforme afirmou em ofí-
legas por abs oloti 5/lia de reruor cio ao Presidente da Comissão de Direitos F-lumanos, fiz rei-

terados contatos com a Secretaria de Obras Públicas, que tem
em sua estrutura o DEOP na expectativa de que, por aquela pasta, fosse possível
a continuidade de obras, até porque existem algumas, iniciadas no governo ante-
rior, Que se encontram paralisadas". Ainda segundo esse secretário, a Secretaria
da lustiça e de Direitos 1-lumanos, "encarregada de disponibilizar vagas para a
transferência de presos condenados para o sistema prisional do Estado, tem feito
isso a conta-gotas. explicando-se, assim, estar esta pasta com mais de 9 mil (pre-
sos) em condições de migrar para aquela secretaria".

Segundo denúncia da Associação dos Servidores da Secretaria da Justiça
e de Direitos llLimanos, há um ano o Ministério da Justiça teria liberado uma
verba ainda não usada, de cerca de R5 30 milhões, para compra de equipamen-
tos e para reformas em penitenciárias de Minas Gerais.

Outra dificuldade na construção de novas unidades é a negociação com pre-
feituras e comunidades locais. Recentemente, houve manifestação em Santa Luzia -
na Região Metropolitana - contrária à construção de um presídio na cidade. Quan-
do da construção do Cadeião da Gameleira, a população desse bairro de Belo Ilori-
zonte também se posicionou fortemente contra a sua instalação naquele local.

A polêmica dificilmente é aceita pelos órgãos públicos, que insistem em
não dialogar sobre a questão. O fato é que, dada a situação crítica do sistema,
a instalação de uma penitenciária, colônia, centro de remanejamento ou outro
tipo de unidade penal afeta profundamente a vida de uma comunidade.

A possibilidade de ocorrência de fugas, motins, tiroteios sempre gera
medo e ansiedade na população, QLiC teme, com razão, a violência Que a qual-
quer momento pode se instaurar no local. Além do mais, a cornLinidade é
obrigada a conviver com presos de outras regiões do Estado, com os Quais
não tem nenhum laço afetivo. Um dos pontos favoráveis ao sucesso da expe-
riência da Associação dc Proteção e Assistência aos Condenados (Apac), em
ltaúna, é justamente o lato de acolher unicamente presos cujas famílias resi-
dem na própria cidade. Quando isso ocorre, o envolvimento da comunidade é
muito mais efetivo, pois não se trata de auxiliar estranhos, mas pessoas de sei
próprio convívio. Por essa razão, uni dos direitos do condenado é o de cum-
prir pena próximo à sua família.

Tendo em vista as tensões geradas na construção de novos presídios. a
Lei nc 12.936, de 1998, que estabelece diretrizes para o sistema carcerário no
Estado, determina que o Ministério Público deve ser consultado e que a capaci-
dade de um estabelecimento prisional nunca deve exceder o número médio de
presos locais, nos seguintes termos:

Art. 6 0 - O encarceramento de presos provisórios e condenados dar-se-
i, preféreticialmenie. em eslabe'/ecimento penal de pequeno P,orte. dçii,7ado a
receber detentos residentes no municl»io em que se encontra instalado.

. / - É vedada a construção de estabelecimento penal dc qualquer
natureza com capacidade para mais de 170 (cento e setenta) detentos.

2 1 ' - É vedada a instalação de estabelecimento penal com capacidade
superior à média anual de detentos i 'cri//cada no munici;oio.
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30 - A insta/açio de esta/)e/ccimento penal seri precedida de pare-
cer emitido pelo Ministério I'áb/ico. Que opinarJ sobre a sua localiza çio.
capacidade, necessidade e adeQua çio ;?s rc.ç'ras de tratamento prisional, c/c
acordo com as normas em i oi:

Apesar de a norma estar cm vigor desde 1998,  unidades prisionais
foram construídas e projetadas em total desobediência a esse texto legal,
como ocorreu nos cadeiões de Betim, Gameleira e luiz de Fora e nas Colô-
nias Penais de Divinópolis e Patos de Minas.

5.5 - Fugas e rebeliões
A superpopulação, as condições degradantes, a precária assistência

judiciária e o presumido envolvimento dos próprios servidores estão entre
as grandes causas das rebeliões e fugas das prisões do Estado. A morosida-
de do judiciário e o cumprimento de pena em regiões distantes do domicílio
dos familiares são também fatores que criam agitações nos presídios.

Essas vêm aumentando assustadoramente. Desde 1999,  teriam ocorrido
23 rebeliões, além de fugas e motins nos estabelecimentos penais da Secretaria da
lustiça e de Direitos 1-lumanos, resultando em nove mortes e diversas fugas.

Rebeliões, motins e fugas ocorridas nas unidades
subordinadas à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos

Humanos de 1999 até 4 de novembro de 2001
Data	 Nome da Unidade	 Observação
6/12/99	P. José Maria Alkimin - R. das Neves	Fugas
18112199	Colônia Penal Floramar - Divinápolis	 Motim -

1 morte
31/1/00	P. José Maria Alkimin - Ribeirão das Neves	Rebelião
14/2/00	P. Dênio Moreira de Carvalho - Ipaba	Fuga de

17 presos
20/7/00	Colônia Penal Prof. Jacy de Assis	 Rebelião e

- Uberlândia	 fuga de
27 presos

21/8/00	P. Agostinho de Oliveira Jr - Unaí	 Rebelião
14/9/00	P. José Abranches Gonçalves	 Rebelião
16/10/00	Colônia Penal Prof. Jacy de Assis - Uberlândia Rebelião -

3 mortes
24/10/00	P. Nélson Hungria - Contagem	 Rebelião
11100	Colônia Penal Prof. Jacy de Assis - Uberlândia Rebelião—

tentativa
de fuga

01/12/00	P. Nélson Hungria — Contagem	 Rebelião
28/12/00	Colônia Penal Prof. Jacy de Assis - Uberlândia Rebelião -

4 mortes
16/1/01	P. Teófilo Otôni - Teófilo Otôni	 Rebelião
114101	P. Nélson Hungria — Contagem	 Motim
11/5/01	P. Dênio Moreira de Carvalho - Ipaba	Rebelião
30/5/01	Colônia Penal Prof. Jacy de Assis - Uberlândia Rebelião -

1 morte
22/6/01	P. Nélson Hungria - Contagem	 Rebelião
28/6/01	Colônia Penal Prof. Jacy de Assis - Uberlândia Rebelião
2916101	Colônia Penal Prof. Jacy de Assis - Uberlândia Rebelião
18/10/01	P. Nélson Hungria — Contagem	 Motim -

2 reféns
18/10/01	P. Francisco Floriano de Paula - Gov. Valadares Rebelião -

2 reféns
21110/01	P. Nélson Hungria - Contagem	 Motim -

4 fugas
04111/01	P. José Abranches Gonçalves	 21 fugas-

2 reféns
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Em 18 de outubro, 280 presos dos pavilhões 9, lO. 1 1 e 12 da Peniten-
ciária de Segurança Máxima Nélson Hungria, em Contagem. fizeram intensa
movimentação, exigindo transferência para outros presídios. E, nessa mesma
data. 14 1 presos da Penitenciária Francisco Floriano de Paula, em Governador
Valadares, também se rebelaram para conseguir transferência para a Capital.

5.6 - Tratamento prisional

A realidade prisional no Estado apresenta também
sara'raA'cnsdedc/e.,'ac/a.(..Lsc'	duas faces distintas quanto ao tratamento recebido pelos

:Lçsc,ne//7arnasn?asrnorra.sda presos. De um lado, as carceraens de delegacias, que se
/daIc .1 Ia/ia. aaç ainpos dc

wcenh,,:J(na/st.Y.. t.i/taafr	"assemelham às masmorras da Idade Média, aos campos de
(nh;,onjsc/as. cfrondeaç	concentração nazista... falta até oxk'ênio nas celas, de ondeprt'o.s são ,ci/racJos 1 icriodicaíncnf e

para respilar	 os presos são retirados periodicamente para respirar ", como
afirmou o Deputado Durval Ângclo, membro da Comissão

de Direitos Humanos. De outro lado, as penitenciárias, que apresentam amplos
espaços para um número restrito de prisioneiros.

A legislação brasileira dá uma série de garantias e direitos aos presos,
visando mais à reeducação e à ressocialização do que à punição. No entanto, a
deficiente infra-estrutura torna uma falácia o cumprimento da Lei de Execução
Penal. Na verdade, as prisões, em vez de educar, animalizam o condenado, o
que explica o elevado índice de reincidência criminal.

As condições de detenção são tão aberrantes que o Relator Especial da
Comissão de Direitos Humanos da ONU sobre a Tortura as equiparou à tortura.

Em praticamente todas as rebeliões, as reivindicações dos presos encon-
tram respaldo legal, pois estão previstas na Lei de Execução Penal. Com algumas
exceções, eles pedem apenas o cumprimento dessa lei no que se refere a assis-
tência jurídica. agilização dos laudos criminológicos, visitas íntimas, banho de
sol, atendimento médico, etc.

No âmbito das penitenciárias da Secretaria da Justiça e de Direitos Hu-
manos, muitas das reivindicações podem ser atendidas ou negociadas. Já nas
cadeias públicas, as reivindicações se limitam ao mínimo necessário para a
sobrevivência, como o direito de respirar, e de ter, num ambiente limpo, um
local adequado para dormir e para a higiene pessoal. Chega-se a reivindicar
um teto, como ocorreu no Ceresp de Betim, onde os presos ficarani várias
semanas dormindo ao relento.

A situação das cadeias é motivo de um grande número de pedidos de
providências encaminhados pela Comissão de Direitos Humanos aos órgãos res-
ponsáveis. No entanto, os resultados têm sido inócuos.

A condição de desumanização é tão trágica, que, em 2000, quatro pre-
sos foram assassinados de forma bárbara, em um rápido motim, no pátio da
Colônia Penal lacy de Assis, em Uberlândia. Dois agentes penitenciários assisti-
ram à cena sem poder reagir, pois se encontravam presos em unia das celas.
Apenas no ano de 2000, essa unidade passou por sete rebeliões e várias tenta-
tivas de fuga, registrando oito mortes.

O descaso com a condição de saúde dos presos é outro aspecto que deve
ser lembrado. Não há serviço médico OLI dentário nos presídios. Ali se encon-
tram presos doentes, feridos, baleados, em fase terminal, portadores de AIDS,
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tuberculose. hanseníase e outras doenças de pele. convivendo com os detentos
sadios nas mesmas celas imundas e superlotadas.

A extorsão realizada por policiais e agentes penitenciários é, muitas ve-
zes, relatada pelos presos àqueles Que os visitam. O preso teria que pagar para
ser transferido de unia cadeia para as penitenciárias. "Um bonde para a Dutra
Ladeira não sai por menos de RS 2 mil: qualquer telefonema custa RS IS. Um
pacote de biscoito é o dobro disso", conforme foi relatado a Fábio Alves dos
Santos, assessor da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Belo Horizonte,
pelos presos da Delegacia de Furtos e Roubos da Capital.

O sistema de casas de albergado, adotado para os presos em regime
aberto, também está sendo questionado. Segundo o Pastor Roberto Luís da
Silva, do Conselho da Comunidade da Vara de Execuções Penais e da Pastoral
Evangélica, há denúncias de maus-tratos, corrupção e arbitrariedades nessas
instituições, cujo número de funcionários seria também excessivo. Segundo o
Pastor Roberto, cm uma delas há mais funcionários do que presos.

As duas casas de albergado existentes no Estado, com capacidade para
abrigar 108 presos, estavam com apenas 88 presos em outubro de 200 1. en-
quanto o número de condenados em regime aberto é muito grande. No Distrito
Federal e nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, esse sistema fui substi-
tuído pela prisão domiciliar.

É de se reconhecer, por outro lado, o esforço despendido pela Secretaria
da Justiça e de Direitos Ilurnanos em seus projetos que visam á humanização
dos 16 estabelecimentos penais sob sua administração, como aQueles que estão
propiciando trabalho e estudo a seus internos.

No entanto, não é niais admissível a indiferença e o descaso do governo
do Estado para com os mais de 14 mil detentos que, em boa parte. apodrecem
nas cadeias e carceragens de delegacias. Em toda a atual gestão. nenhuma nova
penitenciária loi construída e nenhuma medida foi tomada pelo Poder Executivo
para que a Secretaria da IListiça e de Direitos Humanos assulilisse a sua respon-
sabilidade legal frente à execução penal no Estado.

Nesse aspecto, somos forçados a reconhecer a crítica do Secretário de Direi-
tos 1 lumanos cio Ministério cIa lustiça. QUC responsabiliza os governos estaduais por
essa situação. No entanto, há também de se perguntar onde o governo federal está
aplicando os cerca de RS 300 milhões do Fundo Penitenciário Nacional.

5.7 - Recursos financeiros

As despesas com o sistema carcerário são enormes. Cada preso sob a guarda
da Secretaria cia Justiça e de Direitos Humanos custa ao Estado cerca de R 1 .2 mil
por mês, conforme afirmação feita nesta Casa. em 29 de março de 2000. pelo
diretor de produção da Secretaria da Justiça, Roberto Gonçalves Pereira.

Uma importante fonte de financiamento para o sistema é o Fundo Peni-
tenciário, criado pela lei n 1 1 .402. de 1994,  que determinou como fonte de
receita, entre outras de menor valor, as multas pecuniárias fixadas nas sentenças
judiciais no Estado, nos termos dos artigos 49 e 50 do Código Penal. A Finalida-
de principal cio Fundo é a construção e ampliação de penitenciárias e presídos.

Em1996. a lei n° 12.555 mudou a lei anterior e redistribuiu a receita
proveniente das multas de custas e emolumentos, destinando 36% para o Fundo
Penitenciário Estadual. Essa foi a melhor fase de arrecadação do Fundo. Que. em
20 meses de repasse. teve Um aumento de RS3 milhões para RS 18 milhões.
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isituaçJodo Fundo ia f11,71	 A situação do Fundo voltou a ficar crítica com a
f/?kJCOfflaedJÇJ('dJ/e/I7"	edicão da Lei n° 12.703, de 1997,  quando os recursos/_ O3, cio / 99 v. Qua,cc/o (O

rccu,:sosde,\a/afndc(ons/itu/r	deixaram de constituir urna conta exclusiva e passaram a
uni ntae(c/uMc/,ssarama	compor o caixa único do Estado. Com a revogação da Lei
cOOl/)Of o c:Iík;) ci,i/w do Estado

12. 155, os recursos do Fundo começaram a minguar.
Em 1998,  em cinco meses, a arrecadação não passou de

R$] 5 5 mil reais. Atualmente, o caixa está praticamente vazio.
Em 2000, foi aprovado, na Assembléia Legislativa, projeto para fazer

retornar os recursos ao Fundo Penitenciário, porém a inciativa recebeu o veto
do Governador, que foi mantido pelo Plenário da Casa.

Segundo foi apurado pela CPI dos Fundos - instituída por esta Casa em
1999 - com o esvaziamento do Fundo Penitenciário Estadual, foram paralisadas
26 obras que estavam em andamento.

Desde sua criação, o Fundo financiou obras importantes, como a peni-
tenciária de Governador Valadares e a cadeia de Ouro Preto.

A Taxa de Segurança Pública, instituída para a manutenção da
operacionalidade da Polícia Civil, tem sido objeto de críticas e controvérsias. Se-
gundo o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil - Sindpol -, em documento
enviado ao Presidente da Comissão, a taxa "cumpriria a sua finalidade, não fosse
claro o desvio dessa verba para atender a outros interesses, a exemplo da reforma
e da edificação de estabelecimentos prisionais recentemente implementadas na
SESP/MG, ciii total arrepio das normas que regulam a transferência desses esta-
belecimentos para a Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 1 lumanos".

5.8 - As penas alternativas

Vários estudiosos já constataram que a pena restritiva de liberdade não é
solução para todos os casos e que ela não recupera o delinqüente para a vida social.
E isso pode ser comprovado pelo caos em Que se encontra o sistema penitenciário
brasileiro e pelas altíssimas taxas de reincidência criminal entre os seus egressos.

A implantação das penas alternativas é, por isso, um tema recorrente nos
debates promovidos por esta Casa, como o ocorrido em março de 2000 sobre o
"Sistema de Execução Penal". Por essa ocasião, vários expositores concordaram
Que são necessários o convencimento do Poder ludiciário sobre a eficácia dessas
medidas e a participação da sociedade na execução das penas.

Além de humanizar o processo de execução penal. a aplicação de penas
alternativas é importante pela baixa reincidência, qLic é de 25%. e pelo baixo
custo do condenado para o Estado. Essas vantagens [azem com que, em alguns
países. elas sejam utilizadas prioritariamente. No lapão, respondem por 92% do
sistema de penas efetivamente executadas: na Inglaterra. por 80%: enquanto,
no Brasil, apenas 2% dos condenados são punidos com penas alternativas.

Em Minas Gerais, sua utilização é também bastante restrita. Há um
grande núniero de condenados aguardando local para cumprir sua pena. pois
isso depende do envolvimenio e interesse de instituições que se disponham a
oferecer esse tipo de pena e a controlar o trabalho do condenado. A carência
maior é a de instituições que ofereçam vagaspar.i trabalho no final de semana,
porque a grande maioria dos sentenciados trabalha durante a semana e preci-
sa cumprir a pena aos sábados e domingos.
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5.9 - Tratamento do infrator com sofrimento mental

O tratamento aplicado ao infrator portador de sofrimento mental, declarado
inimputável, é a medida de segurança. Que consiste na sua internação cm manicô-
mio judiciário por tempo indeterminado, até receber um laudo de que está curado.

Segundo alguns críticos, na prática. a medida de segurança se transfor-
mou cm uma espécie de prisão perpétua, contrariando o art. 5° da Constituição
Federal, que proíbe penas dessa natureza. Segundo alirniação feita por Vírgílio
Mattos, da 2' Câmara do Tribunal (te Alçada, em palestra cm
marco de 2000 nesta Casa, o sistema manicomial judiciário é	

Vc' !fl.iflfc 'ffl/Ú.S a	ia
"burro, caro, inoperante e inconstitucional". Segundo ele, nos	c'oteni.i/,zacia. o,nfraior

manicômios a violência é potencializada, o infrator recebe re-	
f17UlIJ cYCS. n7cd,antc

médios e e contido, muitas vezes, mediante tortura.
Essa também foi a opinião da representante do l-orum

Mineiro de Saúde Mental. Minam Abu-vd. Segundo ela, há unia lamentável cum-
plicidade entre a psiquiatria e o direito penal na substituição da prisão tradicio-
nal pelo tratamento obrigatório, quando seria possível o tratamento ambulatorial.

Várias outras autoridades cm direito penal e constitucional concordam
Que essa medida de segurança, mesmo estando prevista em lei, é uma prática
falida e inconstitLicional, pois perpetua o internamento obrigatório e não estabe-
lece regras claras quanto à definição da periculosidade do indivíduo.

Como a medida de segurança é por tempo indeterminado, ela acaba se
tornando perpétua, pois o infrator, em muitos casos, só sai do manicômio morto.
Outro problema se refere aos casos em que os pacientes dos hospitais judiciários
suo abandonados pelas próprias famílias, mesmo após a obtenção da liberdade.
Assim. pacientes condenados que não têm para onde ir continuam nos hospitais
judiciários, permanecendo indefinidamente sob a custódia do Estado.

S. 10 - A transferência dos presos
Em julho de 2000. segundo publicação do jornal "O Tempo". o Sindpol

estudou a possibilidade de entrar na justiça com um mandado de segurança para
que o governo do Estado cumprisse a lei n° 12.985, dc 1998, então em vigor.

De autoria da CPI do Sistema Penitenciário, essa lei determinava que
todos os presos do Estado deveriam ser transferidos para a Secretaria de Estado
da lustiça e de Direitos Humanos até 31 de julho de 2000. Não tendo sido
cumprido o dispositivo, o Governador do Estado encaminhou à Assembléia
legislativa projeto de lei adiando o prazo por mais dois anos.

Após acurado estudo. esta Casa aprovou o substitutivo do relator. De-
putado Luiz Tadeu Leite, transformado ria Lei n° 13.720, de 2000. O novo
texto inclui um detalhado cronograma e novas datas para a efetivação dessas
transferências, Que suo as seguintes:

a) até 28/5/01: cadeias independentes e anexas com mais de 180 presos:

b) até 28/1/02: cadeias independentes e anexas com até 80 presos:
e) até 28/9/02: diversas cadeias do interior do Estado:
d) até 28/9/03: todas as cadeias independentes e anexas não incluídas

nos dispositivos anteriores.
Além de estender o prazo em até 1.080 dias, essa norma legal estabe-

leLeu um cronograma detalhado para a efetivação das transferências das pri-
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sões. exigiu do Poder Executivo a aprescntaçúo dc plano estratégico com
detalhamento dos custos e proibiu a Secretaria da Segurança Pública de cons-
truir qualquer nova unidade prisional.

Ainda assim, em outubro de 200 1 o quadro continua inalterado cm rela-
ção a 1997. Os primeiros 240 dias instituídos no inciso 1 do art. 1° da Lei n
13.720 já transcorreram, sem que nenhuma das dezenove cadeias previstas
tenha sido transferida. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, essa lei não
foi obedecida "núo obstante as reuniões e reuniões havidas para esse fim. Cons-
ta que a Secretaria da justiça e de Direitos Humanos não dispõe de infra-estru-
tura mínima necessária para assumir o encargo legal

Essa secretaria alega ter recebido, até o corrente mês, um total de 3.190
sentenciados das cadeias e dos presídios. Isso, no entanto, não alterou o quadro
de distribuição dos presos entre as duas pastas. pois a Secretaria da Segurança
Pública continua mantendo 80% dos presos cio Estado sob sua guarda.

O plano estratégico para eietivaço das transferências está previsto nesse
texto legal nos seguintes ternios:

Art. 3 < ' - O plano esIratcfico a Que se refere o 20 do ar!. 1 cIa Lei ,'
12. 985, de 30 de julho de I998, seri encaminhado á Assembicia 1 cts/aIii 'a no

prazo dc' Quarenta e cinco dias e conterí:
/ - as diretrizes do processo de trans fcrônc ia:

o delineamento tias ações ovc'rnamentais nec c.s.súria.s á
imp/enicn taçüo cio plano:

III - o cálculo de custos relatii v a cada unia das lãses da pro.çramação:
/1' a malriz de despesas.
'- a fonte dos recursos financeiros:

11 - a prci '/são cio número de pessoa.s necess:írio, por calc 'oria funcio-
nal, e as lúrmas deproi'imenlo;

VII - o cro17o51_a177:1 dc' implementação cIo dLspo5to no inciso 11/ do ar!.
/ ° desta lei:

171/— a definição cio processo de recebimento. suarda e encaminhamento
do preso provisório .i disposição cia policia c' da justiça a ser implantado nas
cacieia.s públicas.

No transcurso da audiência pública realizada cm 28 de março dc 200 1
pela Comissão de Direitos humanos justamente para discutir o não-cumpri-
mento dessa lei, a Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos encaminhou
o documento f'lane/anienlo Estralé'ico da Transfurência dos Preso.', da Se-
cretai'ia dc Estado da Se irança Pública para a Secretaria de Estado cia Jus-
tica c de Direitos /-/umanor. Tratava-se, no entanto, de documento elabora-
do pela I-undação lodo Pinheiro cm agosto de 1999,  anterior, portanto, as
exigências legais contidas na lei n° 13.720.

feito com todo o rigor técnico e tendo ficado pronto com um ano de antece-
dência ao prazo limite para se efetuar a transferência, o plano no foi, tio entanto,
executado pelo Poder Executivo, Nesse documento, a Fundação João Pinheiro calcula
Que, se for adotado o padrão de 6m 2 para cada preso, serão necessários recursos da
ordem de R$ 136 milhões rio primeiro ano e R568 milhões nos anos seguintes.
Adotando-se um padrão de 1 .8ni. o custo soírcria Liriia redução em torno de 50%.

Para a sua aplicação, o planejamento estratégico da Fundação loão Pi-
nheiro deve ser adaptado às normas contidas na Lei n° 13.720 - em especial
àquelas que obrigam a transferência de todos os presos, independentemente de
sua condição jurídica - e estabelecer novos prazos a serem obedecidos.
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5,! 1 - Recursos Humanos
A Secretaria da Scurança Pública contava. cm 2000, com um total de 10.373

servidores, dos quais 792 pertencentes ao Quadro Geral Estadual, 533 dc cargos
de provimento em comissão e o restante, 8.688, de policiais de carreira.

Em 1997,  nos estabelecimentos da Secretaria da lustiça e de Direitos
Humanos havia 1 .05 5 agentes penitenciários para 2.309 prcsos, com uma reta-
çao preso/guarda de 2 para 1

Esse quadro apresentava algumas anomalias, como o corpo de 55 guar-
das da Penitenciária F.stêvão Pinto, que abrigava 35 mulheres. A Penitenciária
José Abranches Gonçalves. destinada a jovens e adultos, que tinha 45 guardas
para 35 presos eni maio de 2001. está com um quadro de 92 servidores, como
já foi mostrado. O número de funcionários é maior do que o número de presos,
mas, mesmo assim. Foi interditada a pedido do Ministério Público devido ao
grande número de fugas ali observado.

Na Secretaria da lustiça e de Direitos Humanos, cerca de um terço dos
agentes administrativos são funcionários com contrato administrati\!o, renovado
a cada seis meses, scrii algumas garantias trabalhistas, como o 130 salário, apo-
sentadoria e FGTS. O salário de uma agente de 20 grau é de R 691.

Segundo essa secretaria, cerca de 90% dos agentes e 100% dos diretores
passaram por cursos na Academia de Polícia Civil e na Academia da Polícia Militar.

O art. +I da Lei n° 12.936, de 8 de lulho de 1998. determina que "o
agente responsável pelo exercício da polícia judiciária de caráter técnico-cientí-
fico e de investigução de infração penal não poderá desenvolver atividade
concernente à guarda e à vigilância do preso.

No entanto, no quadro da Polícia Civil, ainda existe o cargo de carcereiro,
teoricamente o funcionário responsável pela guarda dos presos.
Na prática, policiais de qualquer função atuam nas carceragens.
Essas atividades deixam  polícia com um número deficiente de /,n,.,aInlloeio.

funcionários tias luncões de investigação. o que explica. em parte.	íS.0J/iIkL/Lbl/CllJfll./J'c'/kk1

'	 - '-	
('/0 0/0 nL/et(' deiic lei/li iii

a ineficácia da policia na resolução dos crimes.
..	-	/1?I((l1".i(10 O QUe ('I/1/1(. e//isegundo o titular da Secretaria da Segurança Publica, mio

tem sido tarefa fácil manter elevada a auto-estima dos policiais
civis que, treinados para outros fins, sentem-se desconfortáveis
diante da situação".

Encontra-se, tramitando na Casa. a Proposta de Emenda à Constitui-
ção n° 60/01. de autoria da Deputada Elaine Matozinhos, que extingue o
cargo de carcereiro na estrutura da Polícia Civil, passando os atuais ocupan-
tes para o cargo de detetive. Com parecer pela aprovação, encontra-se pronta
para o ordem do dia do Plenário.

S. 12 - Transporte de presos
Com a edi ção da lei n 13.054. de 998, de autoria da CPI Carcerária,

todo transporte prisional passou a ser de responsabilidade da Secretaria da lus-
[iça e de Direitos 1 lumanos, que poderá requisitar a guarda da Polícia Militar em
casos excepcionais, nos seguintes termos:

,-lrt. / ' - compete à Secretaria de Estado cia /UStiç -a e de Dire,/o.s 1/uma-
nos o transporte de preso proi 'isório ou condenado, nas hipóteses leí'ai5 de
tranferêf7c47. saída 1)1/ remoção de estabe/ec imc'nto penat

Paruí'ra/ó único - A Pó/fria Militar de lI//nas Gerais - Pil 1,1 IG - oferecerá
escolta ao tIlnsportc' cio preso Quando a sc/,'l/ranÇa assim o
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Ar!. .2" - 0 pieo cuja presença ao ato processual /br /ucticia/men/c'
ffQL/isitacla ficará,  ws ciependencias e nas iínediações do /ro, sob a guarda da
Policia Mil/lar de iliiiias Ge,'a,:ç e sob as ordens cia autoridade/uclicial reQuisitan/e.

O Poder Executivo utiliza também o sistema de passes para transporte de
condenados, conforme prevê o Decreto n' 4 1 .607/200 1 Que assini determina:

Ar! 3 1 ' - Compete às Secretarias de Estado da Justiça e de Direitos Humanos
e da Seguranç'a Páblica emitir reQuisição de passe para transporte de condenados
c. ue cumpram pena em seus respectivos estabelecimentos penilenciários, e,
'acta a /e/laçâo aplicável, ten/7am obtido permissão para saída, por fnotivc) de:

/ - lã/ecimento ou cloençagrai'e cio cc5njuge, companheira. companheiro.
ascendente, descendente ou irmão;

11 - neces5iciade de tratamento médico fora cia sede do estabelecimento;

III - autorização jara iisita à fàm,iia poi- ato motii'adn do juiz da etecuçio;

/V — concessão de Iii ramento condicional, caso se/a permitido ao liberado
residir lára da comarca do juízo da esecução;

1 ' - atendimento a reQuisição de autoridade judiciára ou policial. nos
ternmos cia lei;

1' — término do cumprimento cia pena, por decomuiicia do prazo. comu-
taç'io ou indulto.

Apesar da obrigação legal. as transicrências de urna unidade prisional
para outra continuam sendo feitas no âmbito de cada secretaria OU simplesmen-
te não ocorrem. Muitas veres. a Polícia Militar é chamada a efetuar o transpor-
te, que é realizado na medida da disponibilidade da corporação.

Recentemente, S'i viaturas foram adquiridas pela Secretaria da lustiça e
de Direitos Humanos e mais seis serão doadas pelo Ministério da Justiça.

A edição da Lei n° 13.054, de 1998,  gerou inúmeras controvérsias entre
as secretarias envolvidas, a Vara de Execução Penal e a Polícia Militar. Além dc
sofrer com a falta de recursos materiais, humanos e financeiros, a administração
prisional se ressente de uma melhor dchnição, por parte do Executivo, das fun-
ções e responsabilidades de cada órgão.

Assim, segundo o Secretário da Segurança Pública "não são poucos os
policiais que são processados - ou ameaçados de o ser — sob o argumento de que
não cumpriram determinação judicial relativamente à escolta de presos, o que, a
rigor, nos termos da 1 ei ri" 3.054/98. modilicada pela 1 ei n" 13.396, de 1999, 
não é também responsabilidades da polícia civil."

O Governador do Estado encaminhou à Assembléia a Proposição de Lei
n' 979/00 que tem por objetivo a simples revogação da Lei 13.054, sem a
definição clara das competências dos órgãos de segurança e judiciais.

A Comissão de Direitos 1 lumanos emitiu parecer pela rejeição total desc
projeto de lei, entendendo que os prejuízos para o funcionamento do sistema e
para o encarcerado, em face da indefinição de responsabilidades, são evidentes.
Quando a Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos abre vaga para um deter-
minado preso. ela estabelece um prazo para que o mesmo se apresente no local
a ele destinado. Caso isso não ocorra, o preso perde a vaga. Ora, se o indiví-

.11esino/enJ,''ara,,m/aji:,.a	duo se encontra detido, sua transferência somente pode ser
para urna pewI'n Iu.I, ('/'rc '	feita mediante uni serviço de responsabilidade do Estado. As-

condeii.,cI'e,'l,u,,/,'j	sim, mesmo tendo garantida a vaga para unia penitenciária, o/)errnal'a'rn.is cOas
carcerJc'ns/k'//a/t.u/c'	preso condenado e obrigado a permanecer nas celas das

carccragcns por falta de transporte.
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A situação ainda é mais dramática em relação à transferência de presos
para os hospitais da Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos, como exemplifica
o caso recentemente encaminhado à Comissão dc Direitos Humanos desta Casa
pelo luiz de Direito da Comarca de Paracatu. Dr. João Ary Gonies, Em 18 de
abril (.fé 200 1 o referido juiz solicitou vaga na Superintendência de Organiza-
ção Penitenciária - SOl' para a realização de exame de sanidade mental do
acusado Geraldo Santos. Em IS de maio do mesmo ano. A SOI respondeu ao
juiz QLIC não havia vaga em seus hospitais. Inconformado, o Ministério Público
solicitou ao juiz que oficiasse diretamente ao Secretário da Justiça e de Direitos
1 lumanos o pedido dc internamento do acusado, que já se encontrava há cinco
meses detido. A secretaria autorizou a internação, em 23 de julho. no 1 lospital
de Toxicômanos Pe. Wilson Vale da Costa, cm Juiz de Fora, dando ao preso um
prazo de 20 dias para se apresentar. Em scguida, o juiz solicitou ao Delegado
de Policia de ParacatLi providências para o transporte. Posteriormente, encami-
nliou pedido de escolta ao Comandante da 8& Cia da PMMG, que, alegando
falta de recursos orçamentários. recusou-se a realizá-la.

O Ministério Público, renitente, criticou a LIIIi de critério da 501 1 para
abrir vagas cm seus hospitais. pois outras solicitaçoes feitas há mais tempo não
tinham sido atendidas. Assim, pediu ao jui! qLie novamente encaminhasse a
questão ao comando da PM e ao delegado local. Caso a transferência não fosse
feita, a Promotoria se veria na obrigação de solicitar a soltura do acusado, bem
como a de outro detento. loão Alves de Oliveira, que aguardava há quatro anos
vaga nos hospitais judiciários do Estado.

Em 16 de outubro de 200 1 . o Fórum de Paracatu informou que Geraldo
dos Santos tinha sido encaminhado para exame, ao Hospital de Toxicômanos,
em Juiz. de Fora, enQuanto o outro ainda continua a aguardando vaga.

Segundo a Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos, o critério adota-
do pela Superintendência de Organização Penitenciária para transferência dos
presos para os hospitais é a condição de doente em estado crítico, a saber: "a)
comendo fezes: b) tentando suicídio: (-) agressividade' Atualmente, há 677
pedidos de internação para medida de segurança na SOR

5.13 - Assistência jurídica

Lima das reivindicações mais freqüentes dos presos se refere à concessão de
benefícios a que fazem jus durante o cumprimento da pena. Não é rara a situação de
condenado com pena já cumprida, ou com algum beneficio, que permanece preso.
Isso se deve, em grande parte. à ausência de um serviço de assistência jurídica que
acompanhe o andamento do processo e a situação de cada um.

Segundo 31-Lins analistas, as deficiências na assistência jurídica geram
uma constante violação do princípio do contraditório no processo de execução
penal. O princípio, que garante a defesa sem restrições do sentenciado, promo-
vendo a igualdade entre as partes envolvidas, não estaria encontrando lugar ria
prática executória devido às deficiências na assistência jurídica aos acusados. O
número insuficiente de defensores públicos e a precariedade das varas de execu-
ções criminais são os tutores que mais contribuem para essa realidade. A Vara
dc Execução Penal, cm Reto Horizonte, encontra-se também cor]] um grande
acúmulo de processos. o QLIC torna o seu andamento bastante moroso.

A Deíensoria Pública conta com 520 defensores nos 756 municípios mi-
neiros. Na Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte, atuam 59 defenso-
res para cerca de 12 mil processos em tramita., ão. Em 98 das 289 comarcas do
Estado não existe defensor público.

Segundo dados do Ministério da Justiça. 95% da clientela criminal é com-
posta de pobres e miseráveis, que dependem da Defensoriu Pública ou seja.
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apenas 5% dos acusados no Brasil têm dinheiro para contratar um advogado.
Quem não tem esses recursos mofa atrás das grades, enquanto a assistência
jurídica conseguiria reduzir bastante o tempo de cadeia. A própria OAB/MG
reconhece que o preso que conta com o atendimento de um profissional é solto
majs rapidamente.

Por outro lado, a legislação penal Favorece QUC tem posses. A chamada
imunidade patrimonial é uma das garantias apresentadas pela defesa para evitar
a prisão provisoria de um acusado com recursos financeiros.

Se a situação dos que necessitam de assitência jurídica gratuita é difícil, a
condição do encarcerado carente ainda é mais dolorosa. Sem condições de bus-
car qualquer outro tipo de ajuda, ele depende exclusivamente dos defensores e
dos assistentes jurídicos dos presídios. Nas unidades da Secretaria da lustiça e
de Direitos Humanos, os 3962 presos são atendidos pelos 45 advogados do
órgão. que atuam como assistentes jurídicos.

já a Secretaria da Segurança Pública sequer tem, no seu quadro de servi-
dores, pessoal destinado ao atendimento jurídico dos seus 14 mil presos, que
dependem, em imensa maioria, da boa vontade de algum policial formado em
Direito 011 da assistência estudantil.

Os poucos presos que contam com assistência jurídica particular são, em
geral. os acusados ou condenados por tráfico de drogas Por essas razões, a
intranqüilidade dos presos quanto à situação do seu processo é uma das grandes
causas das constantes rebeliões nos presídios.

Em 17 de outubro de 200 1, a Comissão de Direitos 1 lunianos debateu
a questão, cm audiência pública, com vários representantes dos serviços de
assistência jurídica dos cursos de Direito do Estado. Durante o debate, foi
salientada a iniportante contribuição, na assistência jurídica aos prcsos, ele
instituições como a Fadivale e a Fadipa. que atuam por meio de convênios
com a Secretaria da justic, a e de Direitos 11L11112110% e com o Tribunal ele lusti-
(-a. O Núcleo de Práticas lurídicas da PLIC/MG, que desenvolve seu trabalho
nas delegacias. também esteve presente na audiência pública. Segundo sua
representante no envento. a Prol. l)aniela Tonholi, os delegados de policia
não são receptivos ao trabalho desenvolvido pelo Núcleo, por não terem inte-
resse cm expor um sistema 'viciado'.

Por mie ativa da CPI do Sistema Penitenciário, que também analisou essa
questão, foi editada a Lei n 12.756. que determina que o número dc' defenso-
res públicos deve ser igual ou superior ao de juízes de 1 instância. Também
esse mandamento legal não é respeitado pelo Poder Executivo Estadual.
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6 - Estabelecimentos mais problemáticos

6.1 Centro de Remanejamento da Secretaria da Segurança Pública na
Ganicleira - Belo 1 Ioi'i,onte - SSP

O Centro, mais conhecido pelo nome de "Cadeião da Ganieleira", foi
projetado para receber I10 detentos e. hoje. abriga 17 presos. Sua estrutura
ocupa uma área de 7 mil m 2 . A obra, que teve custo de RS 3.7 milhões, levou 7
meses para ser concluída.

Segundo o então Secretário da Segurança Pública, Mauro Lopes, essa
'era  urna obra de padrão intcrnacional". Ainda segundo o ex-Secretário da Se-
gurança Pública, o "Cadeião da Cameleira'* era unia prisão de alto nível de
scurança. Porém, nela já ocorreram diversas Iogas e motins. A falta de licitação
e os defeitos na construção, no entanto, deram ensejo a investigações feitas pela
CPI das Licitações. QLIC chegou a solicitar ao CREA/MG uma avaliação técni-
ca da obra. Em 2001 . o Centro recebeu visita da Comissão de Direitos Hu-
manos, que também constatou falhas nos materiais empregados tia obra e no
sistema de segurança.

[iii maio de 2000, 27 presos fugiram da instituição, provocando o afas-
tamento de policiais civis que ficaram à disposição da Corregedoria de Polí -
cia - e o envolvimento dos policiais da PM tia segurança interna do presídio.
Em 2001 . em um motim Que durou 26 horas. 220 presos fizeram reféns nove
funcionários. Com a revolta, a cadeia teve mais de 80% de suas dependências
destruídas. A principal reivindicação dos presos foi atendida, com a transfe-
rência dc 56 detentos para outras unidades penais da Grande BIl e do inte-
rior, e com  libertação de outros seis, QUC já haviam recebido a liberdade
condicional e ainda se encontravam detidos

Corri o prédio bastante danificado, cm setembro de 200 1 o Centro abri-
gava apenas 1 7 presos. pois 1 95 tinham sido transferidos para a Delegacia de
Furtos e Roubos, em Belo 1 lorizonte.

6.2 - Penitenciária José Ahranchcs Gonçalves - Ribeirão das
Neves - SIDH

Conhecida como "penitenciária para jovem adulto", a Penitenciária José
Abranches Gonçalves, localizada tia MG-6, em Ribeirão das Neves, foi interdi-
tada. cm maio de 200 1, a pedido do Ministério Público, sob a justificativa de
Que a edificação estava cm desacordo com a Lei de Execuções Penais. Destinada
a jovens condenados com a idade de até 25 anos, ela não possui muros ou
vigilância adequada, pois apenas um alambrado de 6 metros protege o local. Em
1999, dos 149 presos encaminhados para essa unidade, 39 fugiram. Em 2001
havia 92 servidores lotados na penitenciária para um total de apenas 7 1 presos.
As facilidades seriam tão grandes que - conforme noticiou o jornal "Estado de
Minas", em 13 de maio de 2001- o juiz Vc'endcrson Lima acatou  pedido de
interdição dos promotores porque, segundo ele. "aQLiilO é um spa".

Devido a essas talhas tia segurança. o Poder Executivo optou por alterar a
destinação dessa instituição, que passará a não mais receber jovens, mas detentos
idosos e portadores de deficiência física. Esse é o objetivo do Projeto de Lei
ii' 98 1/2000. de autoria do Governador do Estado, atualmente em tramitação,
coni parecer da Comissão de Direitos liLinianos pela aprovação.

Segundo a Secretaria da Justiça  e de Direitos humanos, essa alteração é
uma proposta do Dr. Rodrigo Fonte Boa. Promotor de lustiça de Ribeirão das
Nevc's, acatada pelo Governador. Na opinião da secretaria, o mais adeQuado
seria alterar essa unidade para o -acolhimento de niulheres condenadas, pois a
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carência de vagas para as condenadas é muito grande. Somente no Departa-
mento de Investigações de Belo 1 lorizonte, há cerca de 120 mulheres: nas ca-
cicias do interior e na Polícia Federal, o número seria também expressivo.

6.3 - Divisão de Crimes Contra o Patrimônio - Belo Horizonte - SSP

'E palco de inúmeros casos de abusos c arbitrariedades policiais (maus-
tratos, torturas. extorsões, extermínios...), e encontra-se com a população
carccrúria, extrapolando, em muito, sua capacidade. com centenas de presos,
grande parte dos Quais sentenciados, vivendo amontoados em celas imundas e
abarrotadas, em condições tão degradantes quanto desumanas". Foi nesses ter-
mos que o Ministério Público Estadual solicitou ao Juiz da Vara de Execuções
Criminais, em 1999.  a interdição cia carceragem existente na Divisão de Crimes
contra o Patrimônio, mais conhecida como "Delegacia de Furtos e Roubos'.

O pedido de interdição se deu pelo fato de os promotores, em visita ao local,
em 1 999,  terem sido agredidos e expulsos da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio,
e o carro do Ministério Público, por eles ocupado, ter sido incendiado.

Em 1997,  a CPI do Sistema Carcerário já havia identificado as péssi-
mas condições do estabelecimento, no qual as quci\as do presos eram "de-
núncias de tortura, falta de atendimento médico e odontológico e de asses-
soria jurídica. Nesse local não existem banho de sol ou visitas." Até outubro
de 2001 . nada havia mudado.

A rotatividade nessa carceragem é também extremamente elevada: em
cerca de seis meses, por ali passaram nada menos que 1 .026 de[entos.

Os casos de Fuga são unia constante. Em 1998.  em uma ação espetacu-
lar, mais de 70 presos escaparam.

No primeiro semestre dc 200 1, o juiz da Vara de Execuções Criminais,
Cássio Salorné, decretou a interdição da carccrageni da "Furtos e Roubos". COm
isso, o número de presos diminuiu, durante algum tempo, chegando a 200.
Porém, essa ordem foi cumprida apenas durante cerca de dois meses.

Atual me o tc

da Se'ura,i(j
í'uLyIicj..sc'r,j .sLt'ortaL C'/3p/.SCI5 a

dc / / 1 (k'tc/?h '.'. Ao cntanA
dira,,/ei iv/, r//i...hia pela

Cu,nissio dc L)edil )S /Juíiianos 30

local. em 20 dc' .etcmhrn de .700/.
li se c'nc >n/,ai .im

há 2 1 ceias com um total de 324m 2 . Segundo a Lei de Exe-
cução Penal, esse é um espaço com capacidade para, no máxi-
mo. 57 presos. Para a Secretaria da Segurança Pública, seria
suportável  a presença de 1 14 detentos. No entanto, durante
visita realizada pela Comissão de Direitos Humanos ao local,
em 20 de setembro de 2001, lá se encontravam 426 presos.

Em outra visita da Comissão de Direitos Humanos, os
deputados encontraram 195 presos transferidos cio Ceresp após

uma rebelião. Observaram, ainda, vários problemas de saúde entre os presos,
sendo que um deles. Clésio dos Santos Costa, com fraturas graves na perna,
encontrava-se imobilizado em um colchão no chão e com uma sonda para reco-
lher Urina.

A situação da "Furtos e Roubos" foi levantada também pelo Conselho da
Comunidade da Vara de Execuções Penais, que atuou e ainda atua para que a
decisão ludicial seja cumprida.

No relatório sobre tortura Eles ,ios traiam como animais, de autoria da
Anistia Internacional, publicado em 18 de outubro de 200 1. consta que a si-
tuação cia "Furtos e Roubos" é um dos casos mais graves do Brasil.
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6.4 - Divisão de Tóxicos e Entorpecentes - Belo Horizonte - 55j1
Em visita realizada em 2001 a Comissão de Direitos Humanos cons-

tatou que ali havia 259 presos em apenas 7 celas, com uma área total dc
73.5m 2 . enQuanto a sua capacidade legal é para apenas 12 pessoas. A falta
dc condições do lugar é absoluta. Além dos presos amontoados nas celas,
havia muitos espalhados pelos locais mais impróprios, como no parlatório.
Alguns ficavam no pátio, ao ar livre.

Com irn espaço de apenas 28 em destinados a cada preso, as condições
das celas são monstruosas: a falta de higiene é total, a privacidade não existe em
absolUto. Para dormir, os presos revezam-se em turnos OLI improvisam redes
com cobertores dependurados nas celas.

No chamado parlatório, espaço que deveria ser destinado ao encontro
privado de presos e advogados, e onde não existe sequer um vaso sanitário.
estavam IS presos. Os presos urinam em garrafas plásticas e defecam em
marmites. A urina escorre para uni ralo fora da cela. Na data da visita da Comis-
são de Direitos Humanos, havia cerca de 70 presos que estavam há mais de uni
ano recolhidos nesse local, e loi constatado que cerca de dois terços cIcIes eram
condenados que deviam estar cumprindo pena em outros locais, conforme men-
cionado na planilha de controle diário de presos daquela divisão. Logo após a
visita. cm 16 de maio de 200 1. a Comissão pediu ao Juiz da Vara de Execuções
Criminais da Capital a interdição da carceragem da Divisão de Tóxicos.

O Conselho da Comunidade da Vara de Execuções Penais apresentou 
relatório detalhado, elaborado pelo Pastor Roberto Luís da Silva, sobre a situa-
ção dessa carceragem e solicitou, também, pedido de interdição ao Ministério
Público. Em 1 1 de junho elo mesmo alio, os promotores Re yvani Jabour Ribeiro.
Inês Maria Dutra e Silva, Marco Antônio Picone Soares e Octávio Augusto Martins
Lopes fizeram essa solicitação ao juiz titular da Vara de Execuções Criminais,
incluindo a transferência de todos os sentenciados e o impedimento de
encarceramento de novos presos. Requereram, ainda, a notificação " à Sra. Se-
cretária de Estado da ustica e de Direitos Humanos e ao Sr. Secretário de
Estado da Segurança Pública, para. cm prazo não superior a 30 dias, adotarem,
em suas respectivas esferas, providências administrativas pertinentes para o cum-
prinlento integral das niedidas ora pleiteadas, bem como determinarem ao
gão administrativo competente a elaboração de projetos de reforma arquitetônica
das dependências da Divisão de Tóxicos e Entorpecentes", conforme registram
os autos da interdição.

Em 1 1 de outubro de 200 1, a Comissão de Direitos 1 lumanos fez nova visita
à Divisão de Tóxicos e Entorpecentes e encontrou 38 presos dormindo ao relento.
Recolhidos em um pátio externo, sem cobertura, eles esavam

-	m	 '	flt'i //iidos ('p 1 (1111 /V/(lC •llcr/k'.expostos a chuva, ao frio e nao dispunha de vaso sanitario 'm o/'/liij. ck'l ('.1JIJm
nem de chuveiro. Em razão dessa visita, o deputado Edson	e1's/', á /u i Iu. j '/' 'nã'

Rezende solicitou uma audiência pública - com a presenca do	 fr ia'inH.iiio nem
1k' 1/1111(111

Procurador Gilvan Alves Franco, de representantes da Pastoral
Evangélica, de autoridades do Poder Executivo e de presos	para resolver a situa-
ção subumana encontrada nessa cadeia.

6.5 - Penitenciária de Segurança Máxima Nélson Hungria
Contagem - SJDII

Construída para abrigar condenados considerados perigosos. a Periitcn-
ciária Nélson Hungria vem sofrendo constantes deserções. quase todas com
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suspeitas de envolvimento de íuncionzjrios. A mais recente ocorreu cm IS de
outubro de 200 1, Quando dez detentos do pavilhão 12 íugiraui descendo de um
muro de Cinco metros de altura com ajuda de duas 'tercsas" - cordas improvisa-
das com lençóis, toalhas e panos diversos. Segundo a Secretaria da Justiça e de
Direitos Humanos, nos registros dessas fugas consta Que havia somente dois poli-
ciais militares exercendo vigilância em toda a extensão do muro. Que tem 2 1 guaritas.

A Penitcnciria de Contagem também sofreu rebeliões QLIC tinham por
reivindicação principal a substituição da diretoria, acusada de violenta pelos
detentos. Em unia delas, em outubro de 2000. os presos fizeram 33 familiares
como reféns. Eles exigiam também a transferência de 20 presos, revisão proces-
sual e transformação do reginle Fechado em semi-aberto.o.

 queixa de violência contra os presos foi também constatada pela CPI de
1997.  que solicitou ao Governador da época o afastamento do diretor do esta-
belecimento, bem como de agentes e funcionários. Recentemente, as solicita-
ções foram atendidas. Após uma rebelião ocorrida cm 2000, os diretores e dois
agentes penitenciários citados pela CPI foram exonerados.

Outras carceragens que apresentam problemas semelhantes e que merecem
uma atenção especial sio: o 1" Distrito Policial do Palmital. em Santa Luzia, palco
de constantes rebeliões e fugas; a Delegacia de Crimes contra a Mulher, em Conta-
geni, onde a situação em que vivem os presos é unia das piores do Estado; e o 1
Distrito Policial, no bairro Cabana, na Capital. As carceragens de Sete Lagoas,
Montes Claros e Barbacena apresentam também péssimas condições de abrigo.
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7 - Conclusão

Passados 4 anos do trabalho da CPI do Sistema Penitcnci:rio. esta
Comissão é forçada a reconhecer que a situação prisional no Estado pra-
ticamente não mudou.

A divisão dos presos entre as secretarias permanece. A Polícia Civil
continua em desvio de Função, cuidando de presos. O transporte é feito
irregularmente. A situayro Funcional cio pessoal penitenciário continua pre-
cária e indefinida: não há concursos e a preparação dos profissionais exige
maior investimento.

Os recursos financeiros estaduais no setor têm sido parcos. Muitas das
ações estão dependendo de verbas Federais.

O desrespeito, por parte do governo estadual. à Lei Federal n 7.2 lO,
dc 1 1 de junho de 1984.  Que institui a lei de EXeCUÇãO Penal. está flagrante
rios artigos 5: lO: 12: 14: IS: 22: 23:75,1, 82.I": 83,84.85 e 102.

Quanto à legislação estadual, não têm sido cumpridas as disposições con-
tidas na Lei n 3.720, de 27 de setembro de 2000, que concede novo prazo
para transferência da administração das cadeias e presídios para a Secretaria de
Estado da Justiça e de Direitos Humanos: ria Lei n 12.936. de 8 de julho de
1998.  que estabelece diretrizes para o sistema prisional do Estado: e na 1 ei
n° 1 1.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução penal.

Nesse quadro, identifica-se, ainda, o desrespeito aos seguintes incisos do
artigo 5 da Constituição Federal: XLI, XLVI, XLVII, XLVIII. Xl.IX. 11V LV I VI.
LXII. LXIII, I\Vl. LXVIII, LXXIV LXXV

Isso posto. esta Comissão entende ser necessário um rápido entendi-
mento entre os Poderes Legislativo. F xccLitivO e ludiciário, por meio de uni
termo de compromisso que tenha por objetivo o completo cuniprimento das
normas em vigor.
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS



PROPOSTAS

- Trabalhar, divulgar e irnplcnientar as propostas da Comissão Parla-
mentar de InQuerito do Sistema Carccrário, realizada no período de março a
setembro de 1997. 

2 - Solicitar ao Tribunal de lustiça a criação de \!ara de Execuções Crimi-
nais em todas as comarcas com população carcerária superior a 100 presos

3 - Dar caráter de urgência às discussões e à votação da PEC 33/00. que
dispõe sobre a criação de um comando único das Polícias Civil e Militar, sob a
responsabilidade da Secretaria de Estado da Segurança, a exemplo das expe-
riências realiiadas nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará.

4 - Criar a Secretaria Estadual para Administração do Sistema Prisional, a
exemplo das c\istcntcs nos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.

5 -- Ampliar o quadro de efetivos das Promotorias de Justiça com atuação
na Vara de Execuções Criminais e Delesa dos Direitos Flurnanos.

6 - Reenviar a Lei Orgânica da Dcicnsoria Pública para discussão e apro-
vação pela Assembléia legislativa do Estado de Minas Gerais.

7 - Dar caráter de urgência à tramitação e aprovação do Projeto de Lei
n 1 .6 10/2001 que institui o Sistema dc Número Fechado para as unidades
prisionais e dá outras providências, de autoria do Deputado Durval Ângelo.

8 - Transferir os presos da Secretaria da Segurança Pública para a Secre-
taria da Justiça e de Direitos Humanos, segundo cronograma já estabelecido
pela Lei [1 ,1 13.720. de 2000.

9 -- Microrregionalizar as unidades prisionais e de internação de adoles-
centes, as quais estiveram em conflito com a lei, por meio de construção de
novos estabelecimentos, seguindo as normas estabelecidas na lei de Execução
Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

1  Promover debate com o Poder Judiciário - especialmente com pro-
motores e juízes - buscando sensibilizá-los para a aplicação das penas
substitutivas, com a municipalização e/ou celebração de convênios com entida-
des da sociedade civil na guarda dos apenados de crimes leves.

1 1— Sugerir à Procuradoria-Geral de Justiça que amplie a resolução da
obrigatoriedade da visita rcgLilar de promotores a estabelecimentos penais de

todo o Estado, com o encaminhamento regular de relatórios ao Conselho da
Comunidade da Vara de Execuções Penais e a esta Comissão-

1 2 - Fomentar a criação dos Conselhos da Comunidade nas comarcas.

13 - Estimular a implantação do Sistema A1'AC no Estado.

1 4 - Otimizar a aplicação da pena de prisão domiciliar.
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IS - Fomentar a implantação de programas e projetos que privilegiem a
utilização da mão-de-obra dos detentos e dos egressos na iniciativa privada e
nas organizações da sociedade civil.

6 - Dar caráter de urgência às discussões e à votação do PI - n o 9 14/00,
de autoria do Deputado Durval Ângelo, que dispõe sobre incentivo fiscal para
pessoas jurídicas que emprcgueni trabalhadores presos e egressos. na forma
Que especifica.

17 Estabelecer políticas públicas para a efetivação da presença dos
órgãos de execução dos três Poderes nas áreas que apresentam baixo IDH e
altos índices de criminalidade e violência.

18 Fomentar a criação e ampliação de programas e projetos de atendi-
mento socioeconômico, político e cultural das populações de crianças e jo\.'ens
das áreas de baixo IDH e altos índices de criminalidade e violência.

19 - Reunir essas propostas em um termo de compromisso que deverá
ser subscrito pelos representantes dos Poderes Legislativo. Judiciário, Executivo
e pelo Ministério Público, responsáveis pelo seu cumprimento.

20 - Formar grupo de trabalho com representantes do Ministério Públi-
co, do Poder Legislativo e da sociedade civil organizada, para fiscalizar e acom-
panhar o cumprimento do termo de compromisso.

2 1 - Apresentar novo projeto de lei do Fundo l'cnitcnciário Estadual. nos
moldes anteriores da lei modificada em 1998,  sendo utilizados os recursos, nos
cinco (5) primeiros anos. exclusivamente em construções e refornias.



Participaram da elaboração das propostas:

Deputado Durval Ângelo - Vice-Prcsidente da Comissão de Direitos 1 lu-
manos da ALEMG

- Pelo Centro de Apoio Operacional das Prornotorias de Justiça de DeFe-
sa dos Direitos 1 lumanos, de Apoio Coniunitrio e de Conflitos t\grrios:

Dr. Antônio Aurélio Santos

Dr. Luis Antônio Sasdelil Prudente

- Pela Coordenadoria Municipal de Direitos 1 Funianos da Prefeitura Mu-
nicipal de Belo 1 lorizonte:

Dra. Maria Ernília da Silva

Dra. Valdnia Gcralda de Carvalho

Pelo Conselho da Comunidade - Pastoral Eanlica:

Pastor Roberto Luiz

Pela Comissão de Pai do A g- lomerado Santa Lúcia:

Raimundo Nonato Marinho

- Assessoria do Deputado Federal Nilmrio Miranda

Belo Horizonte, 2 1 de dezembro de 200 1
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