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Ministérios
Ministério da Justiça

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL
E PENITENCIÁRIA

RESOLUÇÃO N9 4, DE 19 DE AGOSTO DE 1997

Estabelece critérios para exame da execução da
autorização contida na Resolução n° 01, de 18 de
março de 1997.

O Presidente do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E
PENITENCIARIA - CNPCP, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que o Decreto n° 1.093, de 23 de março de 1994, que regulamenta a
Lei Complementar n° 79, de 7 de janeiro de 1994, em seu art. 2°, parágrafo único, estabelece que o
CNPCP ditará as diretrizes na aplicação do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN.

CONSIDERANDO que, através da Resolução n° 1, de 18 de março de 1997, o CNPCP
autorizou o DEPEN - Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, gestor do FUNPEN.
a priorizar a execução do programa "Zero Déficit" e a realizar operação de financiamento com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -BNDES.

CONSIDERANDO a necessidade de que o CNPCP discipline a forma de controle da
evolução do programa.

CONSIDERANDO, ainda, decisão unânime do plenário do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária, reunido em 1 1 de agosto de 1997, resolve:

Art. 1 1 Para efeito de controle da autorização contida na Resolução n° 1, de 18 de março de 1997,
o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN enviará ao Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária, para exame e prévia autorização, todos os atos de contratação do financiamento, licitação e
contratação de obras e gerenciamentos, bem como a prestação de contas dos pagamentos efetuados.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO R. TONET CAMARGO

(Of. n9 260/97)

ATA DA 237 REUNIÃO
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 1997

Nos dias dez e onze do mês de junho de mil novecentos e noventa e sete, às nove horas,
reuniu-se o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), no Rio de Janeiro - Ri,
no saldo Guaratiba do Hotel Othon Palace Hotel, sob a Presidéncia do Doutor Paulo Ricardo Tonet
Camargo e com a presença dos seguintes Conselheiros. Miguel Frederico do Espirito Santo, Amauri
Serralvo, Aldir Jorge Viana da Silva, Ariosvaldo de Campos Pires, César Oliveira de Barros Leal,
Frederico Guilherme Guariglia, Heitor Piedade Júnior, Hermes Vilchez Guerrero, Julita Tannuri
Lemgruber, Luiz Flávio Borges D'Urso, Maria Eugênia da Silva Ribeiro, Nilzardo Carneiro Leão,
RoWKoemer Júnior e Vandir da Silva Ferreira. Ausentes, por motivos justificados, os Conselheiros:
Damásio Evangelista de Jesus, Mário Júlio Pereira da Silva e Ronaldo Antônio Botelho. Verificada a
existência de "quorum", o Presidente abriu a sessão e submeteu à apreciação do Plenário a ata da
reunião anterior, aprovada por unanimidade. Na fase de comunicações o Conselheiro César informa
a realização, em Fortaleza de dois eventos promovidos pela Procuradoria Geral do Estado do
Ceará: nos dias 22 e 23 de julho, Seminário de Direito Penitenciário, que terá no painel sobre "A
Mulher Presa" a participação do Presidente do CNPCP e do Conselheiro Guariglia, nos dias 24, 25 e
26 de setembro, o 1 Congresso Nacional de Execução Penal - Humanização das Prisões e Penas
Alternativas com entidades que participam da execução penal. Dando início à pauta do dia, o
Presidente Paulo Tonet destaca a impoiiància da 237 1 reunião do CNPCP onde serão discutidas as
novas diretrizes para a política criminal do pais. Transmite a todos a saudação do Ministro da Justiça
Iris Rezende, que, impossibilitado de comparecer à reunião, manifestou seu reconhecimento pela
relevância do trabalho que o Conselho vem realizando. O Presidente Paulo Tonet comunica que o
Projeto Zero Déficit, responsável pela construção de 52 penitenciárias no país, encontra-se em fase
de contratação com o BNDES. Sua execução representará o fim de presos recolhidos em delegacias.
Destaca a vontade política, por parte do Presidente Fernando Henrique Cardoso, para o
encaminhamento da questão penitenciária, expressá através da assinatura de dois Projetos de Lei,
enviados pelo CNPCP, sobre ampliação das penas alternatias e dos juizados da execução penal,
bem como a ampliação da liberação do orçamento do FUNPEN. Ressalta que o III Congresso
Brasileiro de Vitimologia, que terá inicio dia 11 no Rio de Janeiro, promovido pela Sociedade
Brasileira de Vitimologia, chama atenção para uma questão muito importante. Hoje, o réu também é
vítima do modelo penal que o Estado vem impondo, responsável por tantos maleficios à sociedade.
O momento não poderia ser mais propicio para a reformulação das políticas criminal e penitenciária.
Informa ainda, o Presidente, que, juntamente com o Conselheiro Vandir, entrou em contato com o
Deputado Ibrahim Abi-Ackel, relator dos projetos de modificação da Lei de Execução Penal e de
Ampliação das Penas Alternativas e de todos os projetos de lei sobre matéria penal na Câmara.
Delibera-se pelo convite ao Deputado para participar de uma reunião do CNPCP. Em
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prosseguimento, o Conselheiro Guariglia propõe voto de louvor ao Conselheiro Aldir pelo excelente
trabalho desenvolvido frente à Secretaria da Justiça do Estado do Pará, da qual está se afastando; o
Conselheiro Guerrero propõe voto de louvor ao Dr Milton Seligman, pela atuação junto ao
Ministério da Justiça, pelo apoio dado ao CNPCP e pela ascensão ao novo cargo junto ao Ministério
da Reforma Agrária. Pela aprovação unânime de ambas proposições. O Conselheiro Serralvo
justifica a ausência do Conselheiro Mário Julio à reunião do CNPCP A Conselheira Julita comunica
o trabalho que vem desenvolvendo, no sentido de ampliar e tornar pública a discussão das penas
alternativas. O Conselheiro Nilzardo manifesta sua preocupação com a execução das penas
alternativas, que possa vir a ter a mesma "cor anêmica" do livramento condicional e da suspensão da
pena, uma vez que não há qualquer estrutura administrativa para fiscalizar e acompanhar quem por
ela é beneficiado, propiciando, assim, devido a má administração, seu descrédito e desuso. O
Presidente do CNPCP destaca a necessidade de envolvimento dos representantes dos Poderes
Executivo e Judiciário. da Defensoria Pública e Vara de Execução Criminais na forma de
acompanhamento da execução das penas alternativas. Destaca que a solução para as grandes cidades
é mais critica do que para as cidades do interior, O Conselheiro Rolf propõe manifestação do
CNPCP, no sentido de parabenizar o Ministro Iris Rezende pela sua recente assunção em tão
relevante cargo público. Proposição aceita por unanimidade, O Conselheiro Nilzardo manifesta seu
interesse em relatar o PL que tramita na Câmara sobre armas de fogo. O Presidente Paulo Tonet ' '
determina que a Secretaria do CNPCP tome as providências necessárias. Nesse momento inicia-se a
reunião conjunta com o Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro. O Presidente Paulo Tonet saúda	 Ir?
os Conselheiros Estaduais e enfatiza a importância da integração entre os Conselhos. Destaca a
especial colaboração que o Dr. Edison José Biondi vem emprestando ao CNPCP, especialmente na
área da saúde Fazendo uso da palavra, o Presidente do Conselho do Rio de Janeiro, Dr. Nélio
Roberto S. Machado, saúda os integrantes do Conselho Nacional e ressalta o aumento, na atual
gestão, da dotação orçamentária do FUNPEN. O Conselheiro Vandir comunica a constituição da 	 C 9
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Comissão do Indulto Natalino de 1997 e solicita ao Conselho Estadual sugestões para a sua
elaboração E sugerido, por um representante do Conselho local, que seja incluído o bom
comportamento nas delegacias para fins de cálculo para o indulto. O Presidente Paulo Tonet destaca 	 It'
a importância da sugestão, lembrando que atualmente há 30 mil presos em delegacias e cadeias da 	 "-:)'9
polícia no Estado de São Paulo, principais focos de rebeliões. Pernambuco e Rio Grande do Sul são
estados onde não há presos em delegacia. A sugestão será discutida no âmbito da Comissão Especial
de Indulto. Retomando a discussão da aplicação das penas alternativas o Conselheiro local, Manuel
de Jesus, ressalta a necessidade de que sejam os juizes sensibilizados para a aplicação das mesmas.
Indaga ainda, o Conselheiro, sobre o funcionamento dos Conselhos da Comunidade a nível nacional
e como implementá-los, acrescentando que no Rio de Janeiro um ou dois funcionam a contento.
Conclui com a observação de que o controle municipal, ao contrário da grandes cidades, se mostra
mais eficaz nas cidades de pequeno porte. O Presidente do CNPCP ressalta a precariedade no
desempenho da maioria dos Conselhos locais. Destaca como um grande papel dos Conselhos , •.
Estaduais a implementação dos Conselhos Municipais, a sensibilização dos juizes para a aplicação
das penas alternativas e a fiscalização da execução das mesmas, pois assim garante-se à sociedade 	 .
participação institucionalizada no contexto da execução penal. O Presidente do CNPCP relata que,
Comissão Especial de Reformulação da Lei de Execução Penal - CELEP, está estudando a exclusão
da responsabilidade dos juizes na instalação dos Conselhos Penitenciários e da Comunidade, ficando
a critério de lei estadual a definição ou não da obrigatoriedade da participação dos Conselhos
Penitenciários na concessão de beneficios. Destaca o Presidente do CNPCP, que o enfoque é para a
transformação dos Conselhos Penitenciários Estaduais em formuladores de política penitenciária.
Dando prosseguimento a pauta, procede a leitura, o Conselheiro D'Urso, do relatório por ele
elaborado, sobre as diretrizes da política criminal. No debate que se segue são destacados os
seguintes pontos: necessidade de uma consolidação da legislação penal, valorizando o Direito Penal
Mínimo, enfatizar medidas de caráter preventivo, imprimir caráter programático ao documento com
fundamentação jurídico filosófica Deliberou-se pelo prazo de uma semana para que sugestões ao
texto sejam encaminhadas. O Presidente do CNPCP enfatiza que as diretrizes serão as orientações
preliminares das comissões do Conselho: Comissão Especial de Reformulação da Lei de Execução
Penal - CELEP e da Comissão Especial para reformulação do Código de Processo Penal. O
Conselheiro D'Urso ressalta a necessidade de incluir junto às diretrizes a proporcionalidade das
penas Após o término da discussão relativa às diretrizes básicas da política criminal, o Conselheiro
Ariosvaldo informa que seu mandato está por encerrar e que portanto gostaria de fazer dois
agradecimentos, primeiro a todos os Conselheiros pela troca de idéias e pelo convívio fraterno onde
muito aprendeu e, particularmente, ao Presidente Paulo Tonet, que com capacidade de liderança e
postura fraterna vem imprimindo lições de sabedoria, assumindo posição fundamental, nas comissões
que Institui Propõe, o Conselheiro, voto de louvor, pela atuação do Dr. Paulo Tonet como
Presidente do CNPCP O Conselheiro César informa que seu mandato também encerra meados de
junho, agradece o convívio e a experiéncia oportunizadas nas reuniões e no convívio com todos.
Destaca que o Conselho, nesses últimos dois anos, sob a presidência do Dr. Paulo Tonet, tem
exercido o papel fundamental na formulação da legislação. O Presidente do CNPCP agradece
emocionado as palavras dos Conselheiros e expressa seu interesse, na recondução dos Conselheiros,
que ora vencem o mandato, considerando-os indispensáveis na concretização dos trabalhos já em
andamento no CNPCP Os Conselheiros Guariglia e Serralvo manifestam-se no sentido de
empenharem-se para a recondução dos Conselheiros. O Conselheiro D'Urso propõe a realização, em
São Paulo, da reunião do CNPCP do mês de outubro próximo, por ocasião da realização do III
Encontro Nacional dos Advogados Criminalistas, que ocorrerá nos dias 23 e 24, promovido pela
Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas - ABRAC e da Academia Brasileira de Direito
Criminal - ABDCRIM, entidades presididas pelo Conselheiro D'Urso e das quais participam vários
Conselheiros do CNPCP Proposta aprovada por unanimidade Encerrada a pauta da 236& reunião
do CNPCP, o Presidente Paulo Tonet agradeceu a presença de todos e em especial dos ilustres
colegas do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro e deu por encerrado os trabalhos. Para constar,
lavrou a presente ata, Ana Luiza Trois de Miranda.

P1ULO R. TONET CAMARGO
Presidente do Conselho

(Of. n9 260/97)
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