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DESPACHO DO CONSELHEIRO—RELATOR
Em 7 de agosto de 1996

Ato de Concentração n°30/95
Requerentes: Paramount Lansul S.A., Karibê Ind. e Com. Ltda e Moinho Santista - Ind.Gerais - Karibê
Santista.
Relator: Conselheiro Paulo Dyrceu Pinheiro
Advogados: José Inácio Gonzaga Franceschini, Custódio da Piedade Ubaldino Miranda, Olavo Ruy
Camaigo de Siqueira Ferreira e Alberto Gonçalves da Motta.

Determino a devolução dos autos do Ato de Concentração no 30195 (Processo n° 08000.002312/95-12),
ad referendum do Plenário, à Secretária de Direito Econômico - SDE, em atenção ao seu Oficio n°
1392196/SDE/GAB, encaminhado a este Colegiado em 31.07.96, segundo o qual está incompleta a
instrução do processo.

PAULO DYRCEU PINHEIRO

(Ofs. n9s 605 e 606/96)

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL
E PENITENCIÁRIA

BESOLUÇO N9 3, DE 5 DE AGOSTO DE 1996

Estabelece orientação para o repasse de verbas
do Fundo Penitenciário Nacional.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL 	 E

PENITENCIÁRIA (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 e

CONSIDERANDO que os sistemas penitenciários são da competência dos Estados que,
portanto, devem gerir as verbas repassadas para aplicação em construção, reforma e aplicação das
unidades prisionais em todo o pais;

CONSIDERANDO,pois, que a administração das unidades prisionais são da competência
do Estado, que deve arcar com o efetivo de pessoal interno e externo, custeio e administração da pena;

CONSIDERANDO ainda, a decisão, por unanimidade, do CNPCP, reunido em 29 de julho
de 1996, resolve:

Art. 1°- As verbas do Fundo Penitenciário Nacional serão repassadas obrigatoriamente aos
Estados da Federação, que aduzirão contrapartida na forma da lei e administrarão os recursos, prestando
as devidas contas.

Art. 2°- Ficam ressalvados da presente resolução os programas e obras executados diretamente
pela União.

Art. 3°- O repasse de verbas do Fundo Penitenciário Nacional diretamente a municípios,
para programas e obras, somente se dará em situação excepcional, com a anuência do Estado, parecer
favorável do Departamento Penitenciário Nacional e aprovação pelo CNPCP em sessão plenária.

Art. 0- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO R. TONET CAMARGO

ATA DA 228Ê REUNIÃO
REALIZADA EM 24 E 25 DE JUNHO DE 1996

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de mil novecentos e noventa e seis, às nove horas, reuniu-
se o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), em Brasfiia-DF, no Edificio Sede do
Ministério da Justiça, na sala 310, sob a Presidência do Doutor Paulo Ricardo Tonet Camargo e com a
presença dos seguintes Conselheiros: Miguel Frederico do Espírito Santo, Amauri Serralvo, Maria Eugênia
da Silva Ribeiro, Heitor Piedade Junior, Mário Júlio Pereira da Silva, Hermes Vilchez Guerrero, César
Oliveira de Bastos Leal, Julita Tannuri Lemgruber, Rolf Koemer Júnior, Vandir da Silva Ferreira e
Frederico Guilherme Guariglia. Ausentes, por motivos justificados, os Conselheiros: Áriosvaldo de
Campos Pires, Damásio Evangelista de Jesus, Luiz Flávio Borges D'Urso, Ronaldo Antônio Botelho,
Nilzardo Carneiro Leão e Aldir Jorge Viana da Silva. Verificada a existência de "quorum", o Presidente
submeteu à apreciação do Plenário a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Dando
prosseguimento aos trabalhos, o Presidente comunica a aprovação plena, com láurea, da tese de mestrado
do Conselheiro D'Urso, que versou sobre "A Privatização das Prisões", conferindo-lhe o titulo de Mestre
em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. O Conselheiro César Leal comunica que o artigo "A
Privatização das Prisões", de autoria do Conselheiro D'Urso, foi tema da avaliação bimestral do segundo
grau do Colégio Batista Santos Dumont, onde estuda seu filho. O Presidente propõe cumprimentar e
louvar, através de oficio, o Colégio pela importância da escolha do tema. O Conselheiro Guariglia, na
oportunidade, sugere que o CNPCP interceda no sentido de desencadear uma ação conjunta entre os
Ministérios da Justiça e o da Educação, objetivando ampliar a iniciativa do Colégio Batista Santos
Dumont, considerando que as escolas são um meio de divulgação amplo e os jovens são formadores de
opinião. O plenário aprova a proposição, sugerindo que o CNPCP subsidie o debate escolar com material
teórico relacionado à Política Penitenciária e a implantação das penas alternativas. A Conselheira Julita
aceita a incumbência de elaborar um texto, de linguagem acessível, para ser distribuído às escolas. O
Presidente, referindo-se ao excelente trabalho de sistematização elaborado pelo Conselheiro Ro11 por
ocasião da palestra do professor Hans Dieter Schwind e das intervenções feitas pelos Conselheiros, propõe
encaminha-lo à redação da Revista do CNPCP para publicação, o que teve aceitação unânime do plenário.
O Conselheiro Serralvo relata sua participação, na qualidade de Conselheiro da OAB seção DF, na
formalização do convênio entre a OAB seção DF, a Secretaria de Segurança do DF e a FUNAP. O
referido convênio dinamizará o levantamento dos presos, junto as delegacias e presídios na jurisdição do
DF em condições de serem beneficiados pelo Decreto de Indulto n° 1860/96. O Presidente manifesta o
interesse de ampliar a iniciativa para os demais Estados da União. Nesse sentido, solicita o Conselheiro
Serralvo que convide para a próxima reunião do Conselho a Dra. Silvia Tavares, responsável, junto a
OAB-DF, pela administração do Convênio. O Presidente comunica o recebimento do relatório do
Conselheiro Damásio sobre sua participação no 5 1 Período de Sessões da Comissão de Prevenção do
Crime e Justiça Penal das Nações Unidas, realizado em Viena, de 21 a 31 de maio pp. Foi entregue uma
cópia à cada Conselheiro. Proposto e aprovado por unanimidade, voto de louvor à Delegação Brasileira,
no evento, chefiada pela Dra. Sandra G. F. de Araújo Vaile, Secretária de Justiça do Ministério da Justiça
e composta pelo Prof. Damásio E. de Jesus e Dr. Miguel F. do Espírito Santo, membros do CNPCP, Dr.
José J. A. Almeida, Primeiro Secretário da Embaixada Brasileira em Viena e Dr. Alexandre K. Peixoto,
Terceiro Secretário da Divisão das Nações Unidas do Ministério das Relações Exteriores. O Conselheiro

Miguel comunica o falecimento prematuro do Dr. Luiz Antônio Teixeira Cauderário, ex-diretor do
DEPEN ( período de 1 987 a 1 989), sendo aceita, por unanimidade, a manifestação de votos de pesar à
fimilia. O Presidente comunica o recebimento do relatório da visita feita pelo Dr. Dilson de Fernandes
Valente, Diretor do Presídio Hélio Gomes, às prisões da Alemanha, na região da Bavária. O relatório e as
fitas de vídeo, que o acompanham, foram encaminhadas à CELEP, ficando a disposição dos demais
Conselheiros. O Presidente comunica que dada a impossibilidade de participar do 1° Seminário em Mato
Grosso do Sul sobre Prática e Política Penitenciária, será representado pelo Conselheiro César Leal. O
Presidente propõe a realização de exame crítico, pelos Conselheiros, da Parte Especial do Código Penal e
da Lei das Contravenções Penais, dentro da perspectiva de alternativas à pena de prisão e
discriminalização, visando a elaboração de propostas legislativas e encaminhamento à Comissão de
Revisões do Código Penal, presidida pelo Ministro Assis Toledo. Considerando a necessidade de revisão e
atualização das Diretrizes Básicas da Política Penitenciária Nacional, o Presidente solicita que cada
Conselheiro elabore propostas de alteração, que deverão ser encaminhadas a um Conselheiro Relator que,
após sistematizá-las, submeterá o resultado ao Pleno. O Conselheiro Vandir Ferreira distribuiu cópias do
Relatório da Comissão Especial do Senado sobre o Código Nacional de Trânsito, manifestando sua
preocupação em relação aos problemas encontrados na tipificação dos crimes e com o aumento das penas
privativas de liberdade, previstas naquele Diploma Legal, contrariando a Política Penal atual do pais. O
Presidente solicita ao Conselheiro Ariosvaldo Pires um parecer sobre o relatório atual e a elaboração de
uma alternativa de texto para este relatório, a fim de que possa solicitar e subsidiar a interferência do
Ministro da Justiça no processo de encaminhamento e aprovação do Novo Código Nacional de Trânsito.
O Presidente agradece o trabalho inestimável do Conselheiro Vandir Ferrem, sem o qual não seria
possível, efetivamente, tornar o CNPCP órgão de formulação de política penitenciária. Aprovado, por
unanimidade, voto de louvor à atuação do Conselheiro Vandir Ferreira que, agradecendo as manifestações,
ressalta o empenho do Ministério Público, na pessoa do Dr. Humberto Adjuto Ulhôa, Procuradõr-Geral
de Justiça do DF, que ciente da relevância dos trabalhos do Conselheiro junto a este Colegiado e a
CELEP, o está dispensando, em um turno, de suas funções naquele órgão. Em relação a sistemática
adotada na distribuição de processos ao Pleno e às Câmaras, ficou acordadó que quando se referirem a
Projetos de Lei Ordinária serão distribuídos às Câmaras, ficando para apçaciação no Pleno aqueles
processos relativos as Emendas Constitucionais. Dando continuidade aos trabálhos,, õ Presidente insfalou
as Câmaras do Colegiado. Sob a presidência do Conselheiro Migüel Frederi&/ do Espírito Santo .e com a
presença dos seguintes Conselheiros: Maria Eugênia da Silva Ribeiro, Hermes Vilchez, Julita ,Tannuri
Lemgruber, RolfKoemer Júnior e Heitor Piedade Júnior, frim ap adostela1 Câmara os PareeTes
relativos aos seguintes Processos Distribuídos: 1) Processo MJ/SAL n 496795 - Assunto: PL ii0 84/95,
do Deputado Murilo Pinheiro. Altera a redação do art. 300, da Lei n°4 737- Cjóigo Eleitoral. Parecer do
Conselheiro Guerrero: pela rejeição do projeto. Decisão da Câmara: pela apimvaçã6 ünãhhne 'do 'parecer;
2) Processo MJ/SAL n° 239/96 - Assunto: PL n° 1 700196 do Deputado Jorge Anders. Altera a redação
dos arts. 3° e 50 da Lei n° 5 859, que "dispõe sobre a profissão de empregado doméstico", estabelecendo o
crime por discriminação de empregadas domésticas no uso de entradas e elevadores em prédio. Parecer do
Conselheiro Guerrero: pela rejeição do projeto. Decisão da Câmara: acolhimento unânime do parecer. 3)
Processo MJ/SEL n°43/95 - Assunto: PL 4 366193 da Deputada Benedita da Silva. Altera dispositivos da
Lei n° 7 716, que "define os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor" e do DL n° 2 848 -
Código Penal. Parecer do Conselheiro Guerrero: pela rejeição do projeto. Decisão da Câmara: pela
aprovação unânime do Parecer. 4) Processo MJ/SEFAL n°309/92 - Assunto: PL 542/91 do Deputado Ary
Kara, Dispõe sobre a regulamentação do disposto no inciso XLII do art. 5° da CF, sobre prática do crime
de racismo. Parecer do Conselheiro Guu.rero: pela rejeição do PL. Decisão da Câmara: pela aprovação
unânime do parecer. 5) Processo MJ.	 no 194196 - Assunto: PL n° 59195 da Deputada Rita Camáta.
Acrescenta parágrafo 9 0 ao art. 129 do Código Penal. Parecer do Conselheiro Guerrero: pelo veto ao PL.
Decisão da Câmara: aprovação unânime do parecer. 6) Processo MJ/SAL n° 252195 do Deputado
Humberto Costa. Acrescenta parágrafo ao art. 66 do DL n° 2 848-Código Penal, permitindo a diminuição
de pena nos casos que especifica. Parecer do Conselheiro Guerrero: pela rejeição do projeto. Decisão da
Câmara: aprovação unânime do parecer. 7) Processo Mi/SAL n° 187196 - Assunto: PL n° 1 277/95 do
Deputado Nilmário Miranda. Acrescenta dispositivo à parte geral do Código Penal, relativo às
circunstâncias agravantes. Parecer do Conselheiro Guerrero: pelo veto do projeto. Decisão da Câmara:
pela aprovação unânime do parecer. 8) Processo Mi/SAI n° 139196 - Assunto: PL no i 529/96 do
Deputado Nilrnário Miranda. Autoriza a União aindenizar as vítimas de violência praticadas por seus
agentes. Parecer 00 Lonseifteiro Heitor: pela imediata aprovação do projeto. Decisão da Câmara: pedido
de vista pelo Conselheiro Rolf 9) Processo MI/SAL n° 8.000 005292196 - Assunto: solicitação de salário
penitenciário em atraso. Parecer da Conselheira Julita: encaminhamento de expediente ao Exmo.
Secretário de Justiça e Interior do Estado do Rio de Janeiro. Decisão da Câmara: homologa a iniciativa da
Conselheira. 10) Processo Mi/SAL n° 8.000 009710196 -12 - Assunto: Relatório de Atividades do
Conselho Penitenciário do Estado de Goiás. Parecer da Conselheira Julita: aprova o relatório com a
sugestão de uma nova visita daquele Conselho ao CEPAIGO e a confecção de relatório da referida visita.
Decisão da Câmara: acolhido o parecer da Conselheira. 11) Processo MI/SAL n° 8.000 009697196 -48 -

Assunto: Sugere ao CNPCP agendar visita à Cadeia Pública de Bragança Paulista a fim de conhecer a
experiência local. Parecer da Conselheira Julita: Oficiar à OAB, subseção Bragança Paulista, para externar
os cumprimentos do CNPCP pelo trabalho desenvolvido. Decisão da Câmara: acolhido o parecer da
Conselheira. Coma presença dos seguintes Conselheiros: Mário Júlio Pereira da Silva, César Oliveira de
Barros Leal, Vandir da Silva Ferreira, Ariosvaldo de Campos Pires e Frederico Guilherme Guariglia, sob a
Presidência do Conselheiro Amauri Serralvo, foram apreciados pela 2 Câmara os Pareceres relativos aos
seguintes Processos Distribuídos: 1) Processo Mi no 08000.009711/96-77 - Assunto: Tratamento a ser
dispensado à testemunha nos procedimentos e ações penais. Parecer do Conselheiro Ariosvaldo: favorável.
Decisão da Câmara: pela aprovação do parecer. 2) Processo MI/SAL n° 256196 - Assunto: PL no 1
692196 do Deputado Silas Brasileiro. Dispõem sobre o acesso e uso, pela Polícia Federal, de material
apreendido pelo órgão em razão de prática dos crimes de contrabando ou descaminho. Parecer do
Conselheiro Ariosvaldo: pela aprovação do PL. Decisão da Câmara: pela aprovação unânime do parecer.
3) Processo MJ/SAL n°332/95 - Assunto: PL n°256/95 do Senador Lauro Campos. Define crimes contra
a livre concorrência. Parecer do Conselheiro Ariosvaldo: contrário ao PL. Decisão da Câmara: pela
aprovação do parecer. 4) Processo MI/SAL n° 183196 - Assunto: PL n°4 926/95 dos Deputados Koyu lha
e Rubens Lara. Altera valores das penas de multa previstas nos arts. 8°, 9° e 10 1 da Lei n°8 137, de 27 de
dezembro de 1 990, que define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de
consumo. Parecer do Conselheiro Ariosvaldo: favorável ao PL. Decisão da Câmara: pela aprovação do
parecer. 5) Processo Mi/SAL n°249/96 - Assunto: PL n° 1668196 do Poder Executivo. Altera o Titulo II
do CPB, que trata dos Crimes contra a Administração Pública. Decisão da Câmara: pela redistri'buição ao
Pleno. 6) Processo MI n° 08000.024378/95-54 - Assunto: Uma abordagem do fenômeno segurança e
marginalidade. Parecer do Conselheiro César: pela rejeição da sugestão. Decisão da Câmara: pela
aprovação da parecer. 7) Processo MI/SAL n°67/96 - Assunto: PL n° 1427196 do Deputado Jorge Tadeu
Mudalen. Acrescenta parágrafo 3° ao art. 50 do DL n°3 688, de 3 de outubro de 1941 (LCP), proibindo
a instalação efoncionamento de máquinas de diversões e jogos eletrônicos fora dos locais especificados.
Parecer do Conselheiro César: contrário ao PL. Decisão da Câmara: pela aprovação unânime do parecer,
com a sugestão de publicação do mesmo na Revista do CNPCP. 8) Processo Mi/SAL n° 156196 -
Assunto: PL 4 145193 do Deputado Murilo Pinheiro .Acrescenta parágrafo 2° ao art. 674 do CPPB.
Parecer do Conselheiro César: pela rejeição do PL. Decisão da Câmara: pela aprovação do parecer. 9)
Processo MI/SAL a° 250/96 - Assunto: PL n° 1 729196 do Deputado Jofran Frejat. Determina a inserção
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