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asente. AcUftllÇôea idênticas conet.ent.ee doe Procent'Oe Adllainietrlltlvot't
nQ.e 155. 159, 160.161, 162. 163. 164. 1~5. 166. 167. iee , 1&1, 170,
171, 172. Rcunillo d08 proces808 por conexão , Pr-evenc ã« lio l'.onl,,-" lhl1 ire>
que primeiro deapachol1 nos aut oa , Apll~açllo subfdd16rl<l nOB 'trtR. 103,
105 e 106 do C6diao de Proces80 Civil.
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CONSELHO NACIONAL DE POLlTICA CRIMINAL
E PENITENCIÁRIA

RESOLUÇ~O N9 5, DE 26 DE JUNHO DL 19)5

A renovação do mandato do Bra~II
como Paí~ Membro da Coml~~ão de
Prevenção do Crime e Justiça Penal
das Nações Unidas

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLiTICA CRIMINAL E
PENITENCIÁRIA (CNPCPI, no uso de suas atribUições legaiS e

CONSIDERANDO a deCisão, por unanimidade, do CNPCP, em 26
de junho de 1995. com o objetivo de apreCiar e aprovar o RelatóriO de

. Participaçio Oficial da Delegação Brasileira, na Quarta Sessão Anual da
Comissão de Prevenção do CrimPo e JustIça Penal das Nações Unidas,
reunida em Viena. ÁustrIa, no período de 30 de mAIO a 9 de Junho de
1995, CONSIDERANDO a relevâncIA da particiPaçÃo do arasll pArA
o estabeleciMento das diretrizes e equacionAmento das ações
governamentais propostas pela referida Comissio, com o obJetivo de
prevenir com efic.cia a crimlnalidade naCional e transnacional,
aprimorar a administra~io da Justiça Criminal e dar maior prestígiO •
eJ(ecuc:lopenal.CONSIDERANDO que o término do primeiro mandato do
Brasil, como País Membro dessa Comissio, acontecer. em dezembro de
1996, resolve: .Art. 1Q - Recomendar ao EKcelentlssimo Senhor
de Estado da Justiça que, com o apoio do EKcelentísslmo Senhor
de E.~ado da. Rela~ões EKteriore., formalize, junto ao
Econômico e Social das Na~ões Unidas (ECOSOCI. com Sede em New
candidatura do Brasil para novo mand~to - dezembro de 1996 a
de 1999 - como País Membro da Comisslo de Preven~io do Crime e
Penal das Naçõ•• Unidas.

Art. 2Q - Esta Resoluçio entra em vi80r na data de SUA
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EDMUNDO ALBERTO BRANCO DE OLIVEIRA
ATA DA ai7a REUNI~O

aBALIZADA EM !2 DE MAIO DE 1995
Ao. vinte e doi. di.. do mês de maio de mil novecentos e

noventa e cinco,'. nove hor.s, reuniu-se o Conselho Nacional de
Polltic. Cri.in.l e P.nitenciari. (CNPCP), em Br.sili./DF, no Edificio
ADexo 11 do Mini.t'rio d. JUstiç., na Sala 210, sob a Presidência doProfe••or Bdaundo Alberto Br.nco de Oliveira, est.ndo presentes os
seguinte. Con ••lheiros. Miguel Frederico do Espirito Santo, Ariosvaldo
de C.-po. Pi~, Ruben. Approbato Machado, Luiz Alfredo Paim, Maria
h_nia da Silva Ribeiro, ~uri Serralvo, Eduardo Maneira, Hermes
Vilchell OUerrero, Ronaldo AntOnio Botelho, Luiz Alberto da Costa Lino,
Heitor Piedade J6nior, Lui. Flavio Borges D'Urso e Mario Julio Pereira
da Silva. Au.ente., por aotivo. justificados, os Conselheiros DamAsio
Bv&ft98li.ta de Jesu., George Fr.ncisco Tavares, Arnaldo Camardelli Agle
e Divaldo Theophilo d. Oliveira Netto. Verificada a existência de
qu6rua, o Presidente abriu. se••lo, pondo em di.cusslo a Ata da
Reunilo anterior, reali.ada •• 24 de abril de 1995, que foi aprovada,
~ unanialdad., la .eCJUida, o Pr.sidente panou par. • fase das
ee.micaç68.. 1) Coaunicou que ser4 realizado o Primeiro Censo
PenitenciAria sobre • .itu.çlo de cidadios brasileiros presos no
exterior, condenado. ou ••• pera de ju~qamento pela Justiça Criminal do
PaI. onde •• encontr••• Re••altou que o citado Censo terA o apoio da
Subsecret.ria de Pl.nej•••nto e Orçamento/MJ, 2) Comunicou também que o
COns.lheiro Daa6.io d. Je.us p.rticipou do Nono Congresso das Nações
Unida. .obr. • Prevençlo do Crime e Tratamento do Delinqü.nte,reali.ado no Cairo, de 29 de abril a 8 de maio de 1995, onde
repxe.en~ o CNPCP, • que o Con••lh.iro farA um Relat6rio sobre o
evento. 3) ea.unicou .ind. que os Cons.lheiros DamAsio de Jesus •
Aaau~i Serr.lvo co~rec.ram • posse dos Ministros Sepúlveda Pertence e
081.0 de Mello no. C.rgo. d. Presid.nte e Vice-Pr.sidente do Supremo
Tribunal Feder.l, re.pectivamente, no dia 17.05.95, onde representaram
o C1U'CP. 4) COllUnicou, f1nal••nt., que participou, em Paris, no
perlodo d. 9 • 14 de ••ia corrent., d. Reuniio do Conselho de Direçio
da Socied.d. Intern.cion.l d. Criminologia, Orgio Consultivo da ONU, do
qual 6 ..abro Titul.r, s•• Onu. para o Minist6rio da Justiç., e que, no
perlodo 30.05 a 08.06.95, participara em Viena da IV 3essio da Comissio
da••• ç68s Unid.s par. Prevençio do Crime e Trat.mento do Delinqüente,
juntamente com • Doutora S.ndr. ValI., SecretAria de Justiça/MJ. 5) O
Con.elheiro Miguel do ••plrito Santo comunicou a realizaçio do Curso de
.-,.ci.lia.çAo •• Criainologia, na ~~culdade de Direito d. UFRGS, a
partir de ago.to do fluente .no, havendo, inclusive, interesse da
QRISlNOS • da Pontiflci. Univer.id.d. C.t6lica do Rio Grande do Sul na
realia.çlo des•• Cur.o. 6) O Conselheiro Heitor Pied.de comunicou qu.,
•• julho de 1995, serA r••liaado o Congresso Nacional da APAC, em Slo
Jo.6 dos C••pos/SP. 7) Ca.unicou também que a Sociedade Brasileira de
Vitt.Dlogia pret.nde r••li••r o seu 2Q Congresso em Porto Alegre/RS, em
data a .er post.rioraente d.finida, 8) O Conselheiro Luiz FlAvio D'Ur.o
c~nicou que a Aa.ociaçio Br.sileira dos Advogados Criminalistas
ABRAC, junt•••nte com. Ac.d••ia Brasileira de Direito CriminalMDCria, f.rA re.lll.r nos dias 28 • 29 de .etembro de 1995, na

P.culdad. d. Direito d. USP, o 11 Encontro Brasileiro dos Advog.dos
Criain.list.s, e do qual é Coordenador-Geral, Ressaltou que formulou
convite .0 Presidente do CNPCP para fazer Conferência sobreV1.tifi19~j,p6.com a_part.j,s:j.paçiq.•Q.o.I;* .conselheiros .Amauri..Serr·alNo e
Heitor P1edade, Enfatizou que convidará o Senhor Ministro da Justiça
para ser o Presidente de Honra do conclave, Proposições: 1) O
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Conselheiro Miguel propôs que as Reuniões do CNPCP fossem realizadas àl
t~~çab-feirQ5, dO invés das segundas-feiras, em virtude das
~iíiLuldades dos Conselheiros para se deslocarem nos domingos,
inclusive se ausentando do lazer familiar. Debatida a Proposição, foi
aprovado quO!,durante o corrente ano, as Reuniões sejam m~nt,-id~s lEI
segundas-feiras, ficando o assunto para ser oportunamente d1scut1do e
jmplementado, se for o caso, no próximo ano. 2) O Presidente propOs que
o Conselheiro Miguel fosse designado para Coordenar a Reuniio do CNPCP,
junto ao 2g congresso Brasileiro de Vit~mologia, em po:to_ Al~gre/RS,
ficando o Conselheiro Ronaldo Botelho d1speasado dessa m1ssao, uma ve.
que a realização do evento não mais será em Londrina/PR. Proposiçlo
aprovada, por unanimidade. 3) O Conselheiro Reitor propôs que, em f.ce
da grave situação dos condenados à pena privativa de liberdade, que
estão " cumprindo pen." em Delegacias Policiais, l revelia.d. l.i ••••
direito a qualquer beneficio previsto na LEP, fossem dispensados, ••
car!ter excepcional, os requisitos subjetivos p.ra obtençlo do.beneficios legais, Ressaltou que tr.ta-&e de uma Propo.içlo ápena.
informal, uma vez que, posteriormente, ser! feita uma Proposta formal e
consubstanciada ao CNPCP. Proposiçio aprovada, por un.nimidade. D.ndo
proaseguimento, e com a presença no plen!rio da Doutora Sandra V.lle e
do Doutor Luiz Paulo Barr.to, Diretor do Depart.mento d.
Estr.nqeiros/MJ, o Conselheiro Mario Jul~o relatou a Propo.ta de
Re.oluçio que estabelece orientaçlo sobre Tr.nsferênci. de Pre.o.
.nvolvendo Trat.dos com outros Palses, Antes de pOr • IlIllt'ri.••
discu.sio, o Pr.sidente cumprimentou o Rel.tor pelo brilhante tr.balho
.l.borado, o que demonstra a sua vislo~c.rca do .ssunto. A Proposta
foi amplamente debatida, tendo o plenArio, com .uge.t68. do.
Con.elh.iros pr••ente., aprov.do· o t.xto d. Re.oluçlo, havendo o
Cons.lh.iro Approbato votado contra a i~clu.io do item IV, reco••nd.ndo
.0 Gov.rno Br.sil.iro " que seja s.ncJ,Ql'Iado.o. Tr.tado. conc.rnent••
l _t'ria, j6 aprov.dos pela Claar. do. Deputado. e pelo senado
Fed.ral". Por propoaiçlo do Presid.nt., foi tUlbta aprov.do que o t••to
ba•• para o e.t.belecimento de Tr.t.do•• obre Tranaf.dncia ele '&'eIIO.
fo•••• diado par •• er di.cutido na pr6xi•• Reunilo do Col.giado, dando
t.lIpO, •••i., par. que OI Con.elheiJ:'o.apr••ent.. .up.us... ••
oportunidade, • Doutor. sandr. V.lle fe. \UIbreve relato aC.lCeado Ifono
congre ••o d.. ..çõe. Unid.. .obre • Prevençlo do Criae • Trat•••nto do
Delinql1ente, r••lb.do no C.iro, de.tacando a. Propo.t.. d. ...oluço..
que foru .li tratada., belaCOa0 outro. t••• cogitado •• Ia .ep1da, O
Conaelheiro Ario.v.ldo apr•••ntou Propo.ta eleaodUicac;lo na lQ9ialaçlo
penal quanto ao 1"89i- do cuapriaento d. pena. Ant.•• da _"ria. entru
- di.cu••lo, o Con••lheiro II1CJU.lpediu vi.ta, junt•••nte COll oProce ••o JIJnll 17.144/94, ver.anelo IIObreprincIpio. ele UII .rojeto ele
Lei par. reforaul.çlo do Si.t... PenitenciAria ar••il.iro. Dando
continuidade, o Con.elheiro Approbato apr.'.ntou Vot.o ele Vi.ta aoProce ••o IIJnB 15.'211'4, conc.rnent. a \UI~t.projeto ele -DIlc~ •••
in.titui a Med.lha do .rito Penitenciaria Nación.l, propoato pelo
Con.elheiro II1CJUel.SeCJUndoele, "pedi vist. do. auto. pera lIIl.JUilM do
teor da proposta fOX'llUlad.,r••••lt.ndo, contudo, de.d. logo, a alftha
integr.l concordlnci. coa • in.tituiçlo de tio .ignificativ. hoaen••••
• s.r prest.da Aqu.l.s qu., efetivaaente, t.nh.. pr••tado rel.vante.
.erviços • c.us. do penitenci.ri.IlO", Concluindo, o Con••lheiro
·Approb.to res.altou que "coa • d.vida vini. do Douto Con••lheiro
proponent., permito-me sug.rir pequen.s .lt.r.çõe. na ainut.
apresent.da". Bm di.cu••lo, houve un.nimid.d. pela .u. .pzovaçlo,
ficando o Pr.sidente do CNPCP incumbido de .ncaminh.r a ••tfria,
preliminarmente, ao 6rglo compet.nte do Mini.tério d. Ju.tiça para
.nAlise das formalid.d... Dando sequênci., o Con.elh.iro .duardo
Man.ira relatou o Processo MJ nQ 19.645/94, conc.rn.nt. a uma Propo.t.
d. Ant.projeto de Lei r.CJUlando••térill'.obr. fi.nç.. A Proposta foi
debatida, t.ndo o Con.elheiro Ron.ldo Bot.lho pedido vi.ta .0Proce••o.
D.ndo pro••eguimento, o Conselheiro Aaauri Serr.lvo r.l.tou o Proc•••o
MJ nll22.680/94, contendo suge.tlo da APAC, de Slo Jo.é do. Caapo./SP,
para aprillOr.r• Lei d. Bxecuçlo P.n.l. BIIdi.cus.lo, ••nif••tou-.. o
Conselheiro II1quel, favor6vel .0 P.recer do Rel.tor, bela COa0 o
Cons.lheiro Approb.to, que pediu vista ao Proc••ao. •• .eguid., o
Cons.lh.iro Luiz Paim relatou o Proc.sso MJ nQ 8.4~9/95, cont.ndo o
Rel.t6rio d. Atividad.s, d. 1994, do Con.elho P.nit.nciario do ••tado
do Rio de Janeiro, cujo P.r.cer foi .prov.do, por unaniJIid.d.. Dando
continuidade, o Conselh.iro Ronaldo AntOnio Botelho r.l.tou o Proce••o
MJ nQ 8.430/95, ver.ando .obre Municipaliz.çio da Segurança P6blic. e
das Unidades Prisionais. S.gundo o Rel.tor, como • aat'ri. .nvolv.
a.sunto .tinente A Secr.t.ri. de PI.nejamento d. Aç6e. "cionai. ele
S.guranç. P6blica/MJ, propOs que, prelill\inarmente,fos.e ouvido .cpele
Orglo. Continu.ndo, o Cons.lh.iro H.itor Pi.dade r.latou o Proc•••o JIJ
nll 2.469/95, v.rs.ndo sobre " Bstudo d.,Criminalid.d. e Bduc.çlo •• UII
Si.tema Prision.l", de autoria do. S.nhores Tirço Jo.é "rluz.i Filho e
Bdiao Garcia d. Lima, .nviado .0 S.nhor Jlini.tro d. Ju.tiç. •
de.pachado para exame do CNPCP. Segundo o R.lator, " o trabalho,
•• recedor de todo o nosso respeito, tr.z .m seu bojo d.do. e grafico.
••tatlsticos. Em que pese o conte6do da pesquisa, com dados .l.raante.
.obre a c.lamitosa situaçio d. instruçio escolar nos ••tabeleci••nto.
carcerArios, penso que seus .utores poderi.m t.r apr••ent.do um proj.to
concreto, ou sug.stões prAticas, a fia d. que o S.nhor Ministro d.
Ju.tiç. ou as Secret.rias de Justiç. ou·Administr.çio Penitenciaria d••
Unid.des da Feder.çlo pud.s••m t.ntar realizar um. .xperi.nci. piloto
no campo do .n.ino e da educ.çio no sist.ma prisional p6trio", ••
discussio, foi .provado, por unanimidade, que fosse enc••inh.do um
ofIcio .os inter.ssados, ressaltando que os subsidios envi.do••• rio d.
gr.nde valia par. os estudos do CNPCP, Novament., o Conselheiro H.itor
r.l.tou outro Proc.sso, d. nQ MJ 6.512/95, conc.rnente .0 Relat6rio d.
Atividad ••, de 1994, do Conselho P.nitenciArio do Estado d. Ror.laa,
cujo P.recer foi .provado, por unanimidade. Prosseguindo, o Conselheiro
Hermes Guerrero relatou o ProcesBo MJ nR 7,888/95, referente • situ.çlo
prisional do S.nhor Volmer do Nascimento. Em discussio, foi aprovado,
por unanimidade, que fosse enviado um oficio do CNPCP .0 inter••••do,
cont.ndo orient.ç&o sobre o ••u questionamento juridico. Bsqotada a
Pauta, o Presidente deu por encerrada a Reuniio~ agradecendo • pre.enç.de todos. E para constar, eu Geraldo Rêgo Vilar, Assessor, l.vrei •
pr.sente Ata que, depois de lida e aprovad., serA assin.d. pelo
Presidente do CNPCP,
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EDMUNDO ALBERTO BRANCO DE OLIVEIRA
Pres~dente do Conselho
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