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CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA
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ATA DA 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2007

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e sete,
os membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Peniten-
ciária se reuniram na sala de reuniões na Biblioteca do Ministério da
Justiça, no edifício sede. Estiveram presentes o Presidente, Dr. Sérgio
Salomão Shecaira, e os Conselheiros: Adeildo Nunes, Airton Aloísio
Michels, Carlos Lélio Lauria Ferreira, Carlos Weis, Carlos Martins
Antico, César Oliveira de Barros Leal, Eleonora de Souza Luna,
Mario Julio Pereira da Silva, Pedro Sérgio dos Santos. Justificaram a
ausência os Conselheiros Cassio Castellarin, Christine Kampamann
Bittencourt, Edison José Biondi, Geder Luiz Rocha Gomes, Herbert
José Almeida Carneiro, Luís Guilherme Martins Vieira, Maurício
Kuehne e Vetuval Martins Vasconcelos. A reunião teve a presença,
ainda, dos senhores Télio Leão Aires (Secretário de Cidadania e
Justiça do Tocantins) e Bonfim Santana Pinto (Diretor de Admi-
nistração Penitenciária do Depen). O Presidente do CNPCP, Sérgio
Salomão Shecaira, iniciou os trabalhos submetendo à apreciação do
Plenário a ata da 333ª Reunião Ordinária, que foi aprovada com as
alterações propostas pelo Conselheiro César Oliveira de Barros Leal.
Na seqüência dos trabalhos, passou-se à fase das comunicações. O
Presidente, Dr. Sérgio Salomão Schecaira, comunicou que compa-
receu a uma reunião com o Secretário de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo, Dr. Antônio Ferreira Pinto, juntamente com
o Conselheiro Carlos Weis e com a Secretária do CNPCP, Jussara
Isaac. Procedeu a um breve relato, informando que foram tratados
assuntos diversos, nomeadamente relativos à penitenciária feminina
da capital paulista. O Conselheiro Carlos Weis, por sua vez, pediu a
palavra e informou que reiterou o pedido para a designação de novos
defensores públicos nos presídios, principalmente naqueles mais im-
portantes e solicitou, também, um calendário de audiências públicas
no mês de novembro, a exemplo da que acontecerá em Belo Ho-
rizonte nos dias 28, 29 e 30 de novembro. A palavra foi passada ao
Conselheiro César Oliveira de Barros Leal, o qual discorreu sobre o
Instituto Brasileiro de Direitos Humanos e sua revista, distribuída a
todos os presentes. Informou, ainda, que a publicação, que contém
artigos em várias línguas, tem caráter internacional. O Presidente fez
igualmente referências elogiosas à revista e a alguns artigos nela
contidos. Em seguida, o Presidente solicitou que fosse feita a leitura
final do anteprojeto de indulto, para posterior encaminhamento ao
Ministro da Justiça. Com a palavra o Conselheiro César Oliveira de
Barros Leal, apresentou, como relator, o Plano Nacional de Política
Penitenciária, que foi aprovado por unanimidade. Algumas discussões
pontuais ocorreram, relativamente, por exemplo, à privatização no
âmbito da execução penal. O Plenário do Conselho reafirmou sua
posição de rechaçar a privatização plena das unidades prisionais, o
que, evidentemente, não deve ser confundido com a terceirização.
Dando seqüência à pauta da reunião, o Conselheiro César Oliveira de

Barros Leal fez um relato sobre as visitas de inspeção às APACs de
Itaúna e Nova Lima, em Minas Gerais (feitas em companhia do
Conselheiro Geder Luiz Rocha Gomes e Thiago Machado, repre-
sentante da Ouvidoria do Depen), bem como ao Centro de Res-
socialização de Atibaia e Sumaré e à Penitenciaria II de Sorocaba, em
São Paulo. Na seqüência dos trabalhos, o Presidente, Dr. Sérgio
Salomão Shecaira, passou à apreciação dos processos distribuídos
previamente: 1. Processo CNPCP/MJ nº 08037.000071/2007-81. As-
sunto: Relatório de Atividades do Conselho Penitenciário do Estado
do Tocantins, relativo ao exercício de 2006. Parecer do Conselheiro
Carlos Martins Antico: pela aprovação do Relatório e remessa de
oficio ao interessado, acusando o recebimento e posterior arquiva-
mento dos autos para subsidiar Visita de Inspeção a ser agendada
posteriormente. Aprovado, à unanimidade. 2. Processo CNPCP/MJ nº
08037.000067/2007-13. Assunto: Relatório de Atividades do Con-
selho Penitenciário do Estado do Amapá, relativo ao exercício de
2006 e Relatório de Inspeção realizado pelo Instituto de Adminis-
tração Penitenciária do Estado. Parecer do Conselheiro Carlos Mar-
tins Antico: pela aprovação do Relatório, com oficio ao interessado,
acusando o recebimento e posterior arquivamento dos autos para
subsidiar Visita de Inspeção a ser agendada posteriormente. Apro-
vado, à unanimidade. 3. Processo CNPCP/MJ nº 08037.000142/2007-
46. Assunto: Considerações do Membro do Conselho Penitenciário do
Estado de Goiás, acerca da inconstitucionalidade do inciso V, art. 1º
do Decreto de Indulto nº 5295/2004, fundamentando o indeferimento
do pleito de indulto condicional do sentenciado Emerson Borges de
Oliveira. Parecer do Conselheiro Carlos Martins Antico: pelo aco-
lhimento da manifestação contida nos autos, reconhecendo a incons-
titucionalidade apontada. Aprovado. 4. Processo SERA/CCA nº
08200.022335/2006-38. Assunto: Despacho nº 7836, de 19/12/2006:
encaminha "projeto de criação da Divisão de Repressão aos Crimes
de Contrabando, Descaminho e contra a Propriedade Intelectual e
Industrial", de autoria do Departamento da Polícia Federal - Co-
ordenação Geral da Polícia Fazendária. Parecer do Conselheiro Carlos
Martins Antico: pela aprovação do Projeto apresentado. Aprovado o
parecer pela incompetência de manifestação do Colegiado acerca da
matéria. 5. Processo CNPCP/MJ nº 08037.000032/2007-84. Assunto:
Denúncia. Solicitação de informações acerca da execução do projeto
"Pintando a Liberdade", uma parceria do Ministério do Esporte com
o Ministério da Justiça. Manifestação do Conselheiro Carlos Lélio
Lauria Ferreira: pela reiteração das diligências solicitadas. Acatada a
manifestação pelo Colegiado. 6. Processo CNPCP/MJ nº
08037.000065/2006-43. Assunto: Encaminha Resolução do Conselho
da Justiça Federal que regulamenta a transferência de presos para as
penitenciárias e disciplina a execução penal. Parecer do Conselheiro
Carlos Weis, após vistas: pela inconstitucionalidade da fixação de
competência por meio de resolução administrativa com proposta de
alteração do art. 109, da Constituição Federal. Adiada a discussão. 7.
Processo DEPEN/MJ nº 08016.000540/2007-19. Assunto: Memo
102/2007, de 11/01/2007: encaminha documento para apreciação no
sentido de subsidiar os debates acerca das ocorrências relacionadas
com a questão penitenciária nacional. Parecer do Conselheiro César
Oliveira de Barros Leal, já mencionado: apresenta o Plano Nacional
de Política Penitenciária, que é discutido amplamente, item por item,
para ulterior publicação em forma de Resolução. Aprovado à una-
nimidade. 8. Processo DEPEN/MJ nº 08016.003564/2007-11
(08016.003862/2007-10). Assunto: Relatório de Inspeção feira na Pe-
nitenciária Feminina de São Paulo/SP. Manifestação do Conselheiro
César Oliveira de Barros Leal: pelo arquivamento dos autos, com
cópia aos membros encarregados da respectiva visita de inspeção.
Acatada pelo plenário. 9. Processo DEPEN/MJ nº
08016.002464/2006-68. Assunto: Cadeia Pública de Cachoeiro de Ita-
pemerim/ES. Solicita informações sobre a saúde da mulher presa.
Manifestação do Conselheiro César Oliveira de Barros Leal: pela
conversão em diligência. À Secretaria do CNPCP para providências.
10. Processo DEPEN/MJ nº 08016.003261/2007-07. Assunto: enca-
minha cópia do Relatório de Atividades do Conselho Penitenciário do
Estado de Sergipe, referente a 2006. Parecer da Conselheira Eleonora
de Souza Luna: pela aprovação do relatório e posterior arquivamento
dos autos, com cópia para subsidiar visita de inspeção a ser agendada.
Aprovado, á unanimidade. 11. Processo GM/MJ nº
08001.000810/2007-42. Assunto: Familiares das presas e agentes do
Presídio Feminino de Campina Grande/PB. Denúncia contra a di-
retoria da instituição. Parecer da Conselheira Eleonora de Souza Lu-
na: pela conversão em diligência para emissão posterior de parecer
conclusivo. Aprovado, à unanimidade. 12. Processo CNPCP/MJ nº
08037.000162/2006-35. Assunto: Grupo de Estudos e Trabalho "Mu-
lheres Encarceradas": encaminha carta s/nº, requerendo Visita de Ins-
peção após denúncias relacionadas à Penitenciária Feminina de
Sant'Ana, no Estado de São Paulo. Parecer da Conselheira Eleonora
de Souza Luna: que se aguarde nova visita de inspeção à Peni-
tenciária referida, com vistas a avaliar a solução dos problemas de-
tectados. Aprovado, à unanimidade. 13. Processo CNPCP/MJ nº
08037.000079/2007-48. Assunto: Relatório de Vistoria pertinente à
Penitenciária Lemos de Brito no Estado do Rio de Janeiro. Ma-
nifestação do Conselheiro Mario Julio Pereira da Silva: pelo envio
dos autos ao DEPEN/MJ para providências que julgar pertinentes,
sendo que, após restituição ao CNPCP, seja procedida a redistribuição
de acordo com a Portaria de designação. Acatada pelo Plenário. 14.
Processo CNPCP/MJ nº 08037.000087/2007-94. Assunto: Relatório
de Atividades do Conselho Penitenciário do Estado do Amazonas,
referente ao exercício de 2006. Manifestação do Conselheiro Mario
Julio Pereira da Silva: pela conversão em diligência junto ao Con-
selho Penitenciário do Estado. Acatada pelo plenário. 15. Processo
GM/MJ nº 08001.007975/2005-83. Assunto: PLS 271, do Senador
PEDRO SIMON. Altera o Decreto-Lei nº 2848, de 07/12/1940, Có-
digo Penal no que tange à substituição da Pena de Liberdade pela
Restritiva de Direitos. Parecer do Conselheiro Pedro Sérgio dos San-
tos: pela conversão em diligência. 16. Parecer GM/MJ nº
08001.006685/2006-01. Assunto: PL nº 3924/2004 do Deputado
CARLOS SOUZA. Modifica a Lei de Crimes Hediondos proibindo a
apelação em liberdade em caso de sentença condenatória por crime
hediondo, tortura, terrorismo e tráfico de drogas, alterando a Lei n.º
8072, de 1990. Parecer do Conselheiro Pedro Sérgio dos Santos: pela
rejeição do PL. Aprovado, à unanimidade. Nada mais existindo a ser

tratado, o Presidente, Sérgio Salomão Shecaira, encerrou os trabalhos,
agradecendo a presença de todos, dando por encerrada a reunião. Para
constar, lavrou-se a presente ata, redigida por mim, Jussara Isaac
Ribeiro.

SÉRGIO SALOMÃO SHECAIRA
Presidente do Conselho

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
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ALVARÁ No- 1.369, DE 17 DE JULHO DE 2007

O DIRETOR-EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE PO-
LÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 20 da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, alterada pela Lei nº
9.017, de 30 de março de 1995, regulamentada pelo Decreto nº
89.056, de 24 de novembro de 1983, alterado pelo Decreto nº 1.592,
de 10 de agosto de 1995, atendendo a requerimento da parte in-
teressada, bem como despacho exarado nos autos do Processo nº
08504.018695/2006-11-DPFA/STS/SP, declara revista a autorização
para funcionamento, válida por 01(um) ano a partir da data da pu-
blicação no D.O.U., concedida à empresa SASIP - ASSOCIAÇÃO
DOS PROPRIETÁRIOS DO IPORANGA, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 52.246.253/0001-43, especializada na prestação de serviços OR-
GÂNICOS de VIGILÂNCIA, tendo como responsável pelo serviço
orgânico de segurança JOAO CARLOS DA CRUZ CELESTINO,
para efeito de exercer suas atividades no estado de SÃO PAULO.

GETULIO BEZERRA SANTOS
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ALVARÁ Nº 2.070, DE 14 DE SETEMBRO DE 2007

O DIRETOR-EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE PO-
LÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 20 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1.983, alterada pela Lei nº
9.017 de 30 de março de 1.995 e pelo art. 45 do Decreto nº 89.056 de
24 de novembro de 1983, alterado pelo Decreto nº 1.592 de 10 de
agosto de 1995, e atendendo solicitação por parte do interessado, bem
como decisão prolatada no Processo nº 08350.008622/2007-01-
SR/DPF/MG; resolve:

Conceder autorização à empresa RODOBAN SEGURANÇA
E TRANSPORTE DE VALORES LTDA., CNPJ/MF nº
23.245.012/0001-81, sediada no Estado de MINAS GERAIS para
adquirir em estabelecimento comercial autorizado pelo Departamento
Logístico do Comando do Exército, armas de outra empresa e em
estabelecimento comercial e cartuchos de munição em estabeleci-
mento comercial nas seguintes quantidades e natureza: 20 (VINTE)
REVÓLVERES CALIBRE 38 pertencentes à empresa PIRES SER-
VIÇOS DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.,
CNPJ 60.409.877/0001-62 sediada no Estado de SÃO PAULO, 360
(TREZENTOS E SESSENTA) CARTUCHOS DE MUNIÇÃO CA-
LIBRE 38, 38 (TRINTA E OITO) ESPINGARDAS CALIBRE 12 E
798 (SETECENTOS E NOVENTA E OITO) CARTUCHOS DE MU-
NIÇÃO CALIBRE 12.

Esta autorização tem validade de 60 dias a contar de sua
publicação.

ROMERO LUCIANO LUCENO DE MENESES
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ALVARÁ Nº 2.073, DE 17 DE SETEMBRO DE 2007

O DIRETOR-EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE PO-
LÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 20 da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, alterada pela Lei nº
9.017, de 30 de março de 1995, regulamentada pelo Decreto nº
89.056, de 24 de novembro de 1983, alterado pelo Decreto nº 1.592,
de 10 de agosto de 1995, atendendo a requerimento da parte in-
teressada, bem como despacho exarado nos autos do Processo nº
08512.015099/2006-80-DELESP/SP, declara revista a autorização pa-
ra funcionamento, válida por 01(um) ano a partir da data da pu-
blicação no D.O.U., concedida à empresa COLÉGIO DANTE
ALIGHIERI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.365.805/0001-23,
especializada na prestação de serviços ORGÂNICOS de VIGILÂN-
CIA, tendo como responsável pelo serviço orgânico de segurança
VILSON DELGADO, para efeito de exercer suas atividades no es-
tado de SÃO PAULO.

ROMERO LUCIANO LUCENA DE MENESES
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ALVARÁ Nº 2.079, DE 17 DE SETEMBRO DE 2007

O DIRETOR-EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE PO-
LÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 20 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1.983, alterada pela Lei nº
9.017 de 30 de março de 1.995 e pelo art. 45 do Decreto nº 89.056 de
24 de novembro de 1983, alterado pelo Decreto nº 1.592 de 10 de
agosto de 1995, e atendendo solicitação por parte do interessado, bem
como decisão prolatada no Processo nº 08295.016166/2006-95-
SR/DPF/GO; resolve:

Conceder autorização à empresa SEBIVAL - SEGURANÇA
BANCÁRIA, INDUSTRIAL E DE VALORES LTDA., CNPJ/MF nº
03.269.974/0006-78, sediada no Estado de GOIÁS para adquirir em
estabelecimento comercial autorizado pelo Departamento Logístico
do Comando do Exército, armas e cartuchos de munição nas se-
guintes quantidades e natureza: 10 (DEZ) REVÓLVERES CALIBRE
38, 10 (DEZ) ESPINGARDAS CALIBRE 12, 01 (UMA) CARA-
BINA CALIBRE 38, 202 (DUZENTOS E DOIS) CARTUCHOS DE
MUNIÇÃO CALIBRE 38 E 160 (CENTO E SESSENTA) CAR-
TUCHOS DE MUNIÇÃO CALIBRE 12.

Esta autorização tem validade de 60 dias a contar de sua
publicação.

ROMERO LUCIANO LUCENA DE MENESES
<!ID590645-0>

Ministério da Justiça
.

GABINETE DO MINISTRO
<!ID602134-0>

PORTARIA Nº 1.659, DE 4 DE OUTUBRO DE 2007

Dispõe sobre o envio da FORÇA NACIO-
NAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ao Es-
tado do Maranhão.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições,

Considerando o OF 281/2007, de 03 de outubro de 2007, do
Gabinete do Governador do Estado do Maranhão, que expressa a
manifestação de vontade de concretizar a necessária cooperação fe-
derativa (art. 1º da L. 11473/2007) para executar atividades e serviços
imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio daquele Estado;

Considerando a voluntariedade manifestada pelo Excelentís-
simo Senhor Governador Jackson Lago, expressa no referido ofício,
bem como o caráter consensual (art. 2º, parágrafo único, da L.
11473/07) e a coordenação conjunta da União e do Estado do Ma-
ranhão para a atuação da FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA, ante o relatado "momento de crise no sistema de segurança
pública decorrente de movimentos de greves instaladas pelas insti-
tuições Polícia Civil e Guardas Penitenciários" (of. 281/2007-GG);

Considerando a solicitação expressa do Governador do Es-
tado (art. 4º, do Decreto 5289/2004) para a restauração da ordem e
manutenção da segurança nos locais de rebeliões (of. 281/2007-GG);

Considerando o caráter emergencial da solicitação;
DETERMINO o imediato envio e emprego da FORÇA NA-

CIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA em caráter episódico e pla-
nejado (art. 4º, §1º, do Decreto 5289/04) ao Estado do Maranhão sob
as seguintes orientações:

a) a FORÇA irá atuar nos eventuais locais de rebeliões que,
segundo a solicitação, são presídios e delegacias com presos (art. 4º,
§3º, I, do Decreto 5289/04)

b) Serão enviados 40 policiais mobilizados
c) O Prazo nos quais as atividades da Força Nacional de

Segurança Pública serão desempenhadas será de 15 dias, prorrogáveis
se necessário (art. 4º, §3º, I, do Decreto 5289/04);

d) Serão utilizadas armas não-letais para os fins buscados
nesta Portaria (art. 4º, §3º, II, do Decreto 5289/04);

e) O uso de armas letais limita-se a legítima defesa dos
policiais mobilizados;

f) Nortearão o desenvolvimento das operações a contenção
dos presos, bem como a defesa das suas integridades físicas.

Aplicam-se os dispostos na L. 11473, de 10 de maio de
2007, bem como no Decreto 5289, de 29 de novembro de 2004.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

TARSO GENRO
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