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Ofício-SEI n° 32/2017/SAJ/CC-PR
Brasília, 16 de fevereiro de 2017.

À Sua Excelência a Senhora
ISADORA MARIA BELEM ROCHA CARTAXO DE ARRUDA
Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União
Departamento de Controle Concentrado
Advocacia-Geral da União
BRASÍLIA/DF

Assunto: Encaminha Nota SAJ n°, 21/2017/GABIN/SAJ/CC-PR.

Senhora Secretária-Geral de Contencioso,

Em atenção ao Ofício n° 2/2017/DCC/SGCT/AGU, de 13 de fevereiro de 2017,
encaminho a Vossa Excelência Nota SAJ n 21/2017/GABIN/SAJ/CC-PR 0066778, de 15 de
fevereiro de 2017, para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
Atenciosamente,

ENGELS AUGUSTO MUNIZ
Chefe de Gabinete da Subchefia para Assuntos Jurídicos da
Casa Civil da Presidência da República

Documento assinado eletronicamente por Engels Augusto Muniz, Chefe de Gabinete, em
16/02/2017, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, § 12,
do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web... 16/02/2017

AGU/PCU/SEDE 1/DF 2764486 16/FEV/2017 14:14

:: SEI / PR - 0067673 - Oficio-SEI::

Página 2 de 2

(05. pflã
A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 0067673 e
o código CRC CD5D9C55 no site:
(IMps://sei-pr.presidencia.gov.brisei/controlador externo.nlm?
acao=docurnento conferir&id orgao acesso externo=0)

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n° 00001.000579/2017-57

SEI n° 0067673

https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento imprimir_web... 16/02/2017

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURIDICOS
Nota SAJ n. 21/2017 — LC
Interessada: Advocacia-Geral da União
Assunto: Considerações à AGU para apresentação de
informações presidenciais na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, em
trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, sob a
relatoria do ministro Marco Aurélio.
NUP: 00001.000579/2017-57 e 00692.005322/2015-99

Senhor Subchefe,

1.

Cuida-se de despacho do eminente ministro Marco Aurélio exarado em 3

de fevereiro de 2017, no seguinte teor:
1. O assessor Dr. Lucas Faber de Almeida Rosa prestou as seguintes
informações:
Por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental em
referência, o Partido Socialismo e Liberdade — PSOL busca o reconhecimento
da figura do estado de coisas inconstitucional relativamente ao sistema
penitenciário brasileiro e a adoção de providências estruturais em face de
lesões a preceitos fundamentais dos presos, que alega decorrerem de ações e
omissões dos Poderes Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal.
O processo encontra-se com vista à Procuradoria-Geral da República para
manifestação a respeito de petição mediante a qual os Estados de Mato Grosso
do Sul, Piauí, Alagoas, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe
noticiaram a inobservância, pela União, do acórdão relativo à medida
acauteladora.
A União juntou ao processo peça na qual afirma não ter descumprido o
pronunciamento do Pleno. Segundo narra, foram adotadas todas as ações
orçamentárias e financeiras necessárias, com o aumento do montante
destinado ao Fundo Penitenciário Nacional na proposta orçamentária de
2017.
Em 9 de janeiro de 2017, o arguente apresentou pedido de aditamento da
petição inicial, questionando a constitucionalidade dos artigos I°, 20 e 3° da
Medida Provisória n° 755, de 19 de dezembro de 2016. Eis o teor dos
dispositivos impugnados:
Art. 1 0 A Lei Complementar n° 79, de 7 de janeiro de 1994, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 3°
XVII - políticas de redução da criminalidade; e
XVIII - financiamento e apoio a políticas e atividades preventivas, inclusive
de inteligência policial, vocacionadas à redução da criminalidade e da

população carcerária.
Art. 2°A Lei n° 11.345, de 14 de setembro de 2006, passa a vigorar com as
seguintes alteraçães:
"Art. 2° O total dos recursos arrecadados com a realização do concurso de
que trata o art. 1° terá exclusivamente a seguinte destinação:
V - 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), para o Fundo Penitenciário
Nacional - FUNPEN, instituído pela Lei Complementar n° 79, de 7 de janeiro
de 1994;
VIII - 1% (um por cento), para o orçamento da seguridade social; e
IX - 0,9 (nove décimos por cento) para o Fundo Nacional de
Segurança Pública - FNSP, instituído pela Lei n° 10.201, de 19 de
fevereiro de 2001.
Art. 3 0 O superávit financeiro das fontes de recursos concernentes ao
Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, decorrentes de vincula ção
legal existentes no Tesouro Nacional em 31 de dezembro de 2016,
poderá ser destinado, até o limite de trinta por cento de seu total, ao
Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP.
Consoante argumenta, os preceitos atacados, ao estabelecerem novas
finalidades para Fundo Penitenciário Nacional, não relacionadas diretamente
com o incremento do sistema carcerário, ofendem os princípios do Estado de
Direito e a separação de poderes. Aponta que a redução do percentual das
verbas constituintes do Fundo, bem assim a permissão de redirecionamento de
eventual superávit para outras áreas, inviabilizam a superação do estado de
coisas inconstitucional.
Articula com a inobservância do decidido pelo Supremo no exame da medida
acauteladora desta arguição, afirmando que a diminuição das receitas do
Fundo contraria a ordem judicial de descontingenciamento de receitas.
Sob o ângulo do risco, refere-se ao iminente uso de recursos do Fundo
Penitenciário Nacional para finalidades alheias ao sistema prisional. Salienta
a irreversibilidade de eventual aplicação das mencionadas verbas em outras
áreas. Anota que a manutenção dessa situação sinalizaria a possibilidade de
descumprimento impune das decisões do Supremo.
Postula, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia dos artigos 1°,
2° e 3° da Medida Provisória n° 755/2016. Requer, alfim, a confirmação da
tutela de urgência, com a declaração de inconstitucionalidade dos
mencionados preceitos.
Sucessivamente, em caso de não recebimento do aditamento, pede seja a
petição autuada como ação direta de inconstitucionalidade, a ser distribuída
por prevenção a esta arguição de descumprimento de preceito fundamental.

2. Acolho o aditamento feito à inicial. Estando o processo na ProcuradoriaGeral da República, será alvo de análise quando do retorno. Relativamente ao
descumprimento, pela União, da liminar formalizada pelo Tribunal, muito
embora afirme o contrário, oficiem, dando conta da manifestação do partido
arguente.
2.

O arguente (Partido Socialismo e Liberdade — PSOL), via Clínica de

Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, formulou os seguintes pedidos:
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Em face do exposto, espera o Requerente que este Supremo Tribunal
Federal admita o presente requerimento como aditamento à ADPF n° 347,
decorrente de fato superveniente, e que, após a requisição de informações à
Presidência da República, e oitiva da Advocacia-Geral da União e da
Procuradoria-Geral da República, julgue procedente o pedido, juntamente com
os demais formulados na inicial da referida ADPF, para declarar a
inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Medida Provisória 755/16:
art. 1°, na parte em que incluiu os incisos XVII e XVIII no art. 3 0 da Lei
Complementar n° 79/94; art. 2°, na parte em que alterou o art. 20 da Lei n°
11.345/2006, modificando a redação do seu inciso V e acrescentando o inciso
IX; e artigo 3°.
Caso inadmitido o presente requerimento como aditamento à ADPF n° 347,
postula o Requerente, como pedido subsidiário, seja o mesmo recebido como
Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ser distribuída por prevenção à ADPF
n° 347, em razão de conexão. Nessa hipótese, requer que, após a oitiva das
mesmas autoridades listadas acima, seja julgado procedente o pedido, para que
seja declarada a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Medida
Provisória 755/16: art. 1°, na parte em que incluiu os incisos XVII e XVIII no
art. 3 0 da Lei Complementar n° 79/94 art. 2°, na parte em que alterou o art. 2°
da Lei n° 11.345/2006, modificando a redação do seu inciso V e acrescentando
o inciso IX; e artigo 3°.
3.

O arguente requereu a concessão de medida cautelar nos seguintes

termos:
Estão configurados os requisitos necessários para a concessão da Medida
Cautelar ora postulada. O fumus boni iuris se evidencia diante de todos os
argumentos expostos nessa peça, que demonstram a flagrante
inconstitucionalidade dos preceitos impugnados da MP n° 755/2016.
O periculum in mora não é menos evidente. Afinal, a Medida Provisória
755/16 já está em pleno vigor, possibilitando o uso dos recursos do FUNPEN
para finalidades alheias ao sistema prisional; autorizando a transferência, a
qualquer momento, de valores astronômicos do FUNPEN para o Fundo
Nacional de Segurança Pública — FNSP; e subtraindo receitas fundamentais do
FUNPEN em favor do FNSP Tudo isso prejudica, naturalmente, a adequada
proteção e promoção dos direitos fundamentais e da dignidade humana dos
presos, causando a eles e à própria sociedade danos potencialmente
irreparáveis.
Ademais, a utilização dos recursos do FUNPEN no setor de segurança
pública, em detrimento dos gastos que se fazem necessários no próprio sistema
penitenciário, reveste-se de intrínseca irreversibilidade.
Não bastasse, a manutenção dos efeitos dos preceitos impugnados, até o
julgamento definitivo do mérito, teria outros dois efeitos simbólicos
gravíssimos, que devem ser evitados desde já: sinalizaria a possibilidade de
descumprimento impune das decisões do STF pelos Poderes Públicos —já que,
como salientado, os dispositivos questionados violaram claramente o decidido
pela Corte no julgamento da Medida Cautelar da ADPF n° 347 —; bem como
mostraria que não há tanta urgência na proteção dos direitos humanos mais
básicos dos presos, já tão desprezados em nossa sociedade.
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62. Por todas essas razões, espera o Requerente que, diante da máxima
urgência da questão, ainda no plantão de janeiro de 2017 desta Corte seja
proferida pela Presidência do STF decisão concedendo Medida Cautelar, com
fundamento no art. 5 §1°, da Lei n°9.882/99, para determinar a suspensão dos
seguintes dispositivos da Medida Provisória 755/16: art. 1°, na parte em que
incluiu os incisos XVII e XVIII no art. 3° da Lei Complementar n° 79/94; art. 2°,
na parte em que alterou o art. 2° da Lei n°11.345/2006, modificando a redação
do seu inciso V e acrescentando o inciso IX; e artigo 3°.
Em sessão plenária de 9 de setembro de 2015, o Tribunal apreciou a
medida cautelar e o acórdão restou ementado no seguinte sentido:
CUSTODIADO — INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL — SISTEMA
PENITENCIÁRIO — ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL — ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento
de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias
no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL — SUPERLOTAÇÃO
CARCERÁRIA — CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA — VIOLAÇÃO
MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS — FALHAS ESTRUTURAIS —
ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL — CONFIGURAÇÃO. Presente
quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente
de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação
depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e
orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como
"estado de coisas inconstitucional". FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL —
VERBAS — CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das
penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo
Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTODIA — OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3
do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da• Convenção Interamericana de
Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia,
viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no
prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.
A decisão da Corte, segundo a ata de julgamento:
Tribunal, apreciando os pedidos de medida cautelar formulados na inicial,
por maioria e nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), deferiu
a cautelar em relação' à álínea "b", para determinar aos juízes e tribunais que,
observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da
Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa
dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a
autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da
prisão, com a ressalva do voto da Ministra Rosa Weber, que acompanhava o
Relator, mas com a observância dos prazos . fixados pelo CNJ, vencidos, em
menor extensão, os Ministros Teori Zavascki e Roberto Barroso, que delegavam
ao CNJ a regulamentação sobre o prazo da realização das audiências de
custódia; em relação à alínea "h", por maioria e nos termos do voto do
Relator, deferiu a cautelar para determinar à União que libere o saldo
acumulado do Fundo Penitenciário Nacional para utilização com a . finalidade
para a qual foi criado, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos,
vencidos, em menor extensão, os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso e
Rosa Weber, que fixavam prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da
publicação desta decisão, para que a União procedesse à adequação para o
4

cumprimento do que determinado; indeferiu as cautelares em relação às alíneas
"a", "c" e "d", vencidos os Ministros Relator, Luiz Fwc, Cármen Lúcia e o
Presidente, que a deferiam; indeferiu em relação à alínea "e", vencido, em
menor extensão, o Ministro Gilmar Mendes; e, por unanimidade, indeferiu a
cautelar em relação à alínea "f"; em relação à alínea "g", por maioria e nos
termos do voto do Relator, o Tribunal julgou prejudicada a cautelar, vencidos
os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Celso de Mello,
que a deferiam nos termos de seus votos. O Tribunal, por maioria, deferiu a
proposta do Ministro Roberto Barroso, ora reajustada, de concessão de
cautelar de oficio para que se determine à União e aos Estados, e
especificamente ao Estado de São Paulo, que encaminhem ao Supremo Tribunal
Federal informações sobre a situação prisional, vencidos os Ministros Marco
Aurélio (Relator), que reajustou seu voto, e os Ministros Luiz Fux, Cármen
Lúcia e Presidente.
Sem maiores esforços, em relação à União Federal, o Tribunal
determinou que:
6.1. libere o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional para utilização
com a . finalidade para a qual foi criado, abstendo-se de realizar novos
contingenciamentos; e
6.2. encaminhe ao Supremo Tribunal Federal informações sobre a situação
prisional.
Em petição (n. 290), essa Advocacia-Geral da União se manifestou
quanto ao cumprimento das determinações do STF.

Em 19 de dezembro de 2016 foi editada a Medida Provisória n. 755 que
tem a seguinte ementa:
Altera a Lei Complementar n° 79, de 7 de janeiro de 1994, para dispor sobre a
transferência direta de recursos financeiros do Fundo Penitenciário Nacional
aos fundos dos Estados e do Distrito Federal, e a Lei 112 11.473, de 10 de maio
de 2007, que dispõe sobre a cooperação federativa no âmbito da segurança
pública.
Convém transcrever o inteiro teor desse aludido diploma com força
legislativa:
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 12 A Lei Complementar n2 79, de 7 de janeiro de 1994, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. 32
- manutenção dos serviços e realização de investimentos penitenciários,
inclusive em informação e segurança;

5

IV - aquisição de material permanente, equipamentos e veículos
especializados, imprescindíveis ao funcionamento e à segurança dos
estabelecimentos penais;
VII - elaboração e execução de projetos destinados à reinserção social de
presos, internados e egressos, inclusive por meio da realização de cursos
técnicos e profissionalizantes;
XVI - programas de alternativas penais à prisão com o intuito do
cumprimento de penas restritivas de direitos e de prestação de serviços à
comunidade, executados diretamente ou mediante parcerias, inclusive por meio
da viabilização de convênios e acordos de cooperação;
XVII - políticas de redução da criminalidade; e
XVIII - financiamento e apoio a políticas e atividades preventivas, inclusive
de inteligência policial, vocacionadas à redução da criminalidade e da
população carcerária.
sÇ 1° Os recursos do FUNPEN poderão, ressalvado o disposto no art. 32-A,
ser repassados mediante convênio, acordos ou ajustes que se enquadrem nos
objetivos fixados neste artigo.
§_,_
5° No mínimo, trinta por cento dos recursos do FUNPEN serão aplicados
nos objetivos do inciso Ido caput " (NR)
"Art. 3°-A. Fica a União autorizada a repassar os seguintes percentuais da
dotação orçamentária do FUNPEN, a título de transferência obrigatória, aos
fundos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, independentemente
de convênio ou instrumento congênere:
I - até 31 de dezembro de 2017, até setenta e cinco por cento;
II - no exercício de 2018, até quarenta e cinco por cento;
III - no exercício de 2019, até vinte e cinco por cento; e
IV - nos exercícios subsequentes, até dez por cento.
§ 12 Os repasses a que se refere o caput serão aplicados no financiamento de
programas para melhoria do sistema penitenciário nacional, no caso dos
Estados e do Distrito Federal, e de programas destinados à reinserção social
de presos, internados e egressos ou de programas de alternativas penais, no
caso dos Municípios e nas atividades previstas no art. 32
§ 22 Ato do Poder Executivo federal estabelecerá:
1- os critério e os parâmetros de repasse de recursos; e
II - as condições mínimas para a habilitação dos entes federativos nos
programas.
§ 32 A aplicação dos recursos de que trata o caput fica condicionada à:
I - existência de fundo penitenciário, no caso dos Estados e do Distrito
Federal, e de fundo específico, no caso dos Municípios;
II - existência de órgão específico responsável pela gestão do fundo de que
trata o inciso I;
III - apresentação de planos associados aos programas a que se refere o § 12,
dos quais constarão a contrapartida do ente federativo, segundo critérios e
condições definidos, quando exigidos em ato do Ministério da Justiça e
Cidadania;
IV - habilitação do ente federativo nos programas instituídos; e
V - aprovação dos relatórios anuais de gestão, que demonstrem o alcance das
finalidades previstas nos programas instituídos.
§ 42 A não utilização, até o final do exercício, dos recursos transferidos nos
termos do caput obrigará os Estados, o Distrito Federal e os Municípios à
devolução do saldo devidamente atualizado, conforme exigido para a quitação
de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa
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Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos
recursos ao FUNPEN, sem prejuízo de outras ações de fiscalização e prestação
de contas a cargo dos órgãos competentes.
§ 52 Para fins de efetivação da devolução dos recursos de que trata o § 42, a
parcela de atualização referente à variação da Selic será calculada
proporcionalmente à quantidade de dias compreendida entre a data da
liberação da parcela para o beneficiário e a data de efetivo crédito no
FUNPEN." (NR)
Art. 22 A Lei n° 11.345, de 14 de setembro de 2006, passa a vigorar com as
seguintes alterações: Vigência
"Art. 22 O total dos recursos arrecadados com a realização do concurso de
que trata o art. 12 terá exclusivamente a seguinte destinação:
V- 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), para o Fundo Penitenciário
Nacional - FUNPEN, instituído pela Lei Complementar n° 79, de 7 de janeiro
de 1994:
VIII - 1% (um por cento), para o orçamento da seguridade social; e
IX - 0,9 (nove décimos por cento) para o Fundo Nacional de Segurança
Pública - FNSP, instituído pela Lei n° 10.201, de 14 de fevereiro de 2001.
" (NR)
Art 32 O superávit financeiro das fontes de recursos concernentes ao Fundo
Penitenciário Nacional - FUNPEN, decorrentes de vinculação legal existentes no
Tesouro Nacional em 31 de dezembro de 2016, poderá ser destinado, até o limite
de trinta por cento de seu total, ao Fundo Nacional de Segurança Pública FNSP.
Art. 42 A Lei n° 11.473, de 10 de maio de 2007, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 2° A cooperação federativa de que trata o art. 12, para fins desta Lei,
compreende operações conjuntas, transferências de recursos e desenvolvimento
de atividades de capacitaçã'o e qualificação de profissionais, no âmbito da
Secretaria Nacional de Segurança Pública." (NR)
"Art. 32
VIII - as atividades de inteligência de segurança pública; e
IX - as atividades de coordenação de ações e operações integradas de segurança
pública.
§ 12 A cooperação federativa no âmbito da Secretaria Extraordinária de
Segurança para Grandes Eventos apenas ocorrerá para fins do cumprimento ao
disposto no inciso VII deste artigo.
§ 22 As atividades de apoio administrativo, imprescindíveis à atuação da Força
Nacional de Segurança Pública, somente poderão ser realizadas pelo mesmo
colaborador por um período máximo de dois anos." (NR)
"Art. 5°
1° As atividades previstas no caput, excepcionalmente, poderão ser
desempenhadas em caráter voluntário por:
- militares e policiais da União, dos Estados e do Distrito Federal que tenham
passado para a inatividade há menos de cinco anos, inclusive os militares da
União que tenham prestado serviços em caráter temporário; e
- servidores civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
aposentados há menos de cinco anos, para fins de atividades de apoio
administrativo à Força Nacional de Segurança Pública.
L2_° O disposto no §12 aplica-se desde que a condição de inatividade não tenha
se dado em razão de doença, acidente, invalidez, incapacidade, idade-limite,
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aposentadoria compulsória, licenciamento a bem da disciplina, condenação
judicial transitada em julgado ou expulsão.
çÇ 3° Aos militares, policiais e servidores de que trata o § 12aplica-se o regime
disciplinar a que estavam submetidos anteriormente à inatividade.
§ 42 No caso dos militares da União que tenham prestado serviços em caráter
temporário, a aplicação de penalidades disciplinares em decorrência do disposto
no § 32 caberá às autoridades competentes no âmbito do Ministério da Justiça e
Cidadania, nos termos do regulamento.
§ 52 O disposto nos art. 62 e art. 72 desta Lei e nós incisos I e lido caput do art.
62 da Lei n210.826, de 22 de dezembro de 2003, aplica-se aos militares e
policiais de que trata o inciso Ido § 12• " (NR)
Art. 52 Esta Medida Provisória entra em vigor:
I: em 12 de janeiro de 2017, quanto ao disposto no art. 22; e
II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.
10.

Para extremar qualquer dúvida acerca da motivação política e social que

resultou na edição dessa citada MPv 755/2016, convém transcrever a Exposição de
Motivos (n. 00194/2016 MJC MP, de 6 de dezembro de 2016) confeccionada pelos
eminentes ministros Alexandre de Moraes e Dyogo Henrique de Oliveira,
respectivamente titulares das pastas da Justiça e do Planejamento:
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à consideração de Vossa Excelência minuta de medida
provisória que altera a Lei Complementar n° 79, de 07 de janeiro de 1994, para
dispor sobre a transferência direta de recursos financeiros do Fundo
Penitenciário Nacional — Funpen aos fundos dos Estados e do Distrito Federal.
O último relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias
— Infopen, realizado pelo Ministério da Justiça e Cidadania sobre a população
carcerária brasileira, demonstra que a população carcerária do país
ultrapassou o número de 622.000 detentos. Esse dado que, per si, já é
alarmante demonstra-se intolerável quando se observa que, nos últimos anos, a
população carcerária cresceu 78%, enquanto a população em geral cresceu
30%, em especial nos anos de 2015 e 2016, o que demonstra a
imprevisibilidade dos recursos humanos e financeiros inicialmente destinados.
Ao mesmo tempo, identifica-se um déficit de mais de 249.000 vagas no
Sistema Carcerário, o que acarreta nas péssimas condições de encarceramento
na maioria das prisões do país. O tratamento penal existente não promove a
recuperação do condenado e contribui para a alarmante taxa de reincidência
criminal. Cerca de 70% dos egressos das penitenciárias brasileiras torna-se
reincidente e, mais grave, cometendo delitos mais violentos na maioria das
vezes.
As péssimas condições penitenciárias culminaram na Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental — ADPF n° 347 do Distrito Federal.
Na decisão dessa ADPF, o Supremo Tribunal Federal reputou a situação do
Sistema Prisional brasileiro um "estado de coisas inconstitucional" por
violação de direitos fundamentais que acarreta em aumento da violência contra
a própria sociedade.
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Assim, o STF considerou, excepcionalmente, legítima a interferência do
judiciário na área orçamentária determinando a imediata liberação das verbas
do Funpen e a proibição de a União realizar novos contingenciamentos.
O Funpen foi instituído com a finalidade de proporcionar recursos e meios
para financiar e apoiar as atividades e programas de modernização e
aprimoramento do Sistema Penitenciário Brasileiro. No entanto, a limitação de
suas finalidades e a burocracia para a utilização dos seus recursos têm
culminado na não utilização e no contingenciamento da maior parte dos
valores constantes do fundo.
A medida aqui proposta visa a (i) ampliar a aplicabilidade dos recursos do
Funpen com vistas à modernização e ao aprimoramento do Sistema
Penitenciário Brasileiro; (h) autorizar a transferência direta de recursos
financeiros do Fundo Penitenciário Nacional aos fundos dos Estados e do
Distrito Federal sem o estabelecimento de convênio ou congênere; (iii)
autorizar a transferência de recursos do Funpen a fundos dos Municípios sem o
estabelecimento de convênio ou congênere; (iv) estabelecer a obrigatoriedade
da observância de critérios, parâmetros, condições e de contrapartida por
parte do ente que recebe os recursos previamente definidos em ato do Poder
Executivo federal; (v) estipular monitoramento, avaliação e fiscalização da
aplicação dos recursos por parte do Poder Executivo federal; (w) estabelecer
obrigação de prestar contas ao ente que recebe os recursos e hipóteses de
devolução dos valores não utilizados na forma e no tempo pactuados a serem
definidas em ato do Poder Executivo federal; e (vii) assegurar ao Tribunal de
Contas da União e ao Controle Interno do Poder Executivo da União acesso à
documentação atinente aos programas custeados com os recursos do Funpen.
Ficam claras a urgência e a relevância da medida aqui proposta diante do
cenário de "estado de coisas inconstitucional" declarado pelo Supremo e da
necessidade de mudança imediata de paradigma. A proposta encara o Sistema
Prisional de uma perspectiva estrutural, que não se restringe apenas aos
estabelecimentos penais como suportes físicos, e sim como arranjo
indissociável, que sofre influência e ao mesmo tempo influencia toda a
organização da segurança pública. Assim é indispensável a diversificação
imediata da utilização do Funpen, primordiahnente no estabelecimento de
medidas preventivas a um aumento ainda maior da superlotação carcerária,
respeitado o limite de sua finalidade de modernização e aprimoramento do
Sistema Penitenciário.
Restam também evidentes a urgência e a relevância da desburocratização da
utilização do Funpen na melhoria do Sistema Penitenciário. Tanto a urgência
quanto a relevância justificam-se em razão da necessidade de afastar-se a
burocracia dos convênios e das demais formas existentes de transferência hoje
obrigatórias para a utilização de recursos do Funpen. Com isso, a sistemática
de aplicação será adaptada à realidade que exige um meio célere de utilização
de recursos destinados ao Sistema Penitenciário por parte dos Estados e do
Distrito Federal.

Ao mesmo tempo, busca-se com a proposta resguardar a aplicação correta
dos recursos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios por meio do
estabelecimento de mecanismos criteriosos de habilitação, avaliação,
monitoramento e fiscalização dos entes recebedores de recursos do fundo, bem
como pela garantia de transparência e acesso pelos órgãos de controle de toda

a documentação das operações com valores do Funpen.
11. Essas são as razões que justificam a elaboração da Medida Provisória que
ora submetemos à elevada apreciação de Vossa Excelência.
11.

O Governo Federal tem procurado cumprir com a ordem pretoriana.

Nada obstante as medidas e os esforços governamentais, o arguente
insiste na tese de descumprimento à ordem do STF.

Induvidosamente a discussão empolgada nesta ADPF 347 é de grande
relevância. O Governo, assim como as demais instituições republicanas e sociais, tem
mostrado o empenho possível diante dessa grave situação, que é bastante complexa, e
por consequência não oferta uma solução fácil e simplista. Há de haver um gigantesco
esforço governamental e social para solucionar tão problemática questão.

Com efeito, nada obstante a grave crise financeira porque passa o Brasil,
o Governo tem adotado medidas visando tanto com a população carcerária quanto com
a não-carcerária. Esse é o fato inquestionável: o Governo tem procurado velar pela
dignidade de todas as pessoas humanas sob a jurisdição do Estado brasileiro.

O arguente alega que os recursos do FUNPEN foram utilizados para
outras finalidades que não aquelas típicas do Fundo.

Eis o que preceitua o Decreto n. 1.093, de 23 de março de 1994, que
regulamenta o citado Fundo:
Art. 1° O Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), instituído pela Lei
Complementar n° 79, de 7 de janeiro de 1994, tem por finalidade proporcionar
recursos e meios destinados a financiar e apoiar as atividades e os programas
de modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário Brasileiro.
Art. 20 Os recursos do FUNPEN serão aplicados:
I - na construção, reforma, ampliação e reequipamento de instalações e
serviços de penitenciárias e outros estabelecimentos prisionais;
- na manutenção dos serviços penitenciários, mediante a celebração de
convênios, acordos, ajustes ou contratos com entidades públicas ou privadas;
III - na formação, aperfeiçoamento e especialização de servidores das
áreas de administração, de segurança e de vigilância dos estabelecimentos
penitenciários;
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IV - na formação educacional e cultural do preso e do internado, mediante
cursos curriculares de 1° e 2° graus, ou profissionalizantes de nível médio ou
superior;
V - na elaboração e execução de projetos destinados à reinserção social
de presos, internados e egressos;
VI - na execução de programas voltados à assistência jurídica aos presos e
internados carentes;
VII - na execução de programas destinados a dar assistência às vítimas de
crime e aos dependentes do preso ou do internado;
VIII - na participação de representantes oficiais em eventos científicos,
realizados no Brasil e no exterior, sobre matéria penal, penitenciária ou
criminológica;
IX - nas publicações e na pesquisa científica na área penal, penitenciária
ou criminológica;
X - nos custos decorrentes de sua própria gestão, excetuadas as despesas
de pessoal referentes a servidores públicos que já percebem remuneração dos
cofres públicos.
Parágrafo único. Na aplicação dos recursos do FUNPEN, o
Departamento de Assuntos Penitenciários observará os critérios e prioridades
estabelecidos pela Secretaria dos Direitos da Cidadania e Justiça e as
resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
Art. 3° O FUNPEN será gerido pelo Diretor do Departamento de Assuntos
Penitenciários da Secretaria dos Direitos da Cidadania e Justiça.
Art. 4° Constituem recursos do FUNPEN os enumerados no art. 2° da Lei
Complementar n° 79, de 1994.
Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso IX do art. 2° da Lei
Complementar n° 79, de 1994, compreendendo os rendimentos de qualquer
natureza, auferidos como remuneração de aplicações financeiras, reverterão
automaticamente à receita do FUNPE1V.
Art. 5°A Caixa Econômica Federal, até o quinto dia de cada mês, procederá ao
depósito das quantias devidas ao FUNPEN, relativas ao percentual arrecadado
dos concursos de prognósticos, sorteios e loterias, no âmbito do Governo
Federal, previsto no art. 2°, inciso VIII, da Lei Complementar n° 79, de 1994.
Parágrafo único. Os demais recursos do FUNPEN, estabelecidos no arL
2° da Lei Complementar n° 79, de 1994, serão depositados pelos respectivos
gestores públicos, responsáveis ou titulares legais.
Art. 6° Os recursos do FUNPEN poderão ser repassados aos Estados, para a
consecução dos objetivos previstos no art. 2° mediante acordos, convênios,
ajustes ou qualquer outra modalidade estabelecida em lei.
§ 1° Serão repassados aos Estados de origem, na proporção de cinqüenta
por cento, as quantias relativas às custas judiciais recolhidas em favor da
União Federal, pertinentes aos seus serviços forenses.
§ 2° Para a programação do repasse dos recursos a que se refere este
artigo, o Departamento de Assuntos Penitenciários da Secretaria dos Direitos
da Cidadania e Justiça manterá permanente articulação com as áreas
específicas das unidades federativas beneficiadas.
Art. 7° As receitas do FUNPEN serão permanentemente aplicadas em fundos
de investimentos, geridos pelo Banco do Brasil S.A. revertidos,
automaticamente, seus rendimentos.

11

Com efeito, as políticas de segurança pública devem ser, integrais, e não
isoladas. O problema "carcerário" ou "prisional" não é apenas dentro dos
"estabelecimentos", mas nascem fora deles e para o restante da sociedade se projetam.
Por isso que os investimentos em políticas de segurança incluem o "prisional". Mas os
investimentos destinados à solução dos problemas "prisionais", pela mesma razão, não
podem excluir investimentos em outras áreas das políticas de segurança pública, com a
devida vênia.

A Constituição brasileira, no capítulo sobre Segurança Pública (art. 144),
estabelece responsabilidades que exigem gigantesco empenho de todos, não apenas do
aparato governamental, e elenca as diretivas da estrutura normativa desse sistema. Pedese licença para a sua recordação:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
1- polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 1° A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e
(Redação
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
dada pela Emenda Constitucional n°19, de 1998)
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento
de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e
empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão
interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser
em lei;
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros
órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de
(Redação dada pela Emenda Constitucional n°19, de 1998)
fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
§ 2° A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela
União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento
(Redação dada pela Emenda
ostensivo das rodovias federais.
Constitucional n°19, de 1998)
§ 3° A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido
pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao
(Redação dada pela
patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
Emenda Constitucional n°19, de 1998)
§ 4° Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira,
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária
e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
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50 Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem
pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em
lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
§ 6° As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e
reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 7 0 A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos
responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de
suas atividades.
§ 8° Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
§ 90 A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos
relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4° do art.
39.
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias
públicas:
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 82, de 2014)
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de
outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à
(Incluído pela Emenda Constitucional n°
mobilidade urbana eficiente; e
82, de 2014)
- compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos
respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito,
estruturados em Carreira, na forma da lei.

É de ver, sem maiores esforços, que todo e qualquer investimento que
alcance ou dê substância aos aludidos preceitos constitucionais está dentro de uma
política de segurança pública e em harmonia com a Constituição, com a devida vênia.

Por fim, o arguente invoca a suposta violação ao princípio da proibição
do retrocesso social. Malgrado o brilhantismo dos argumentos esgrimidos, a MPv
755/2016 é a demonstração cabal da busca do avanço social.

Tenha-se que o Estado e as Leis não têm poderes mágicos ou
miraculosos, e não são capazes de modificar, de um dia para o outro, as realidades. O
problema "carcerário" é, infelizmente, de longa data. E, lamentavelmente, não será
imediatamente resolvido, por maiores que sejam os avanços das medidas políticogovernamentais, incluídas as decisões judiciais.

Com efeito, os preceitos normativos, por si só, não são suficientes nem
bastantes para a modificação das realidades sociais. E a análise de eventual "retrocesso
social", reitera-se, não pode ser feita isoladamente, mas em contexto com todas as
medidas normativas e governamentais.
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24.

Valiosa a seguinte passagem extraída dos autos do Mandado de

Segurança n. 34.507 da lavra do eminente ministro Luís Roberto Barroso:
35. O chamado "princípio da vedação do retrocesso" é sujeito a grande
controvérsia. Em sede doutrinária, ofereci a seguinte definição:
"(..) o que a vedação do retrocesso propõe se possa exigir do Judiciário é a
invalidade da revogação de normas que, regulamentando o princípio,
concedam ou ampliem direitos fundamentais, sem que a revogação em questão
seja acompanhada de uma política pública substitutiva ou equivalente. Isto é:
a invalidade, por inconstitucionalidade, ocorre quando se revoga uma norma
infraconstitucional concessiva de um direito, deixando um vazio no seu lugar.
Não se trata, é bom observar, da substituição de uma forma de atingir o fim
constitucional por outra, que se entenda mais apropriada. A questão que se põe
é a da revogação pura e simples da norma infraconstitucional, pela qual o
legislador esvazia o comando constitucional, exatamente como se dispusesse
contra ele diretamente."
Em exame sumário, esta não parece ser a situação dos autos. Em
primeiro lugar, a proposta de emenda constitucional em exame não revoga
direitos, nem sequer diminui o seu financiamento; apenas limita o crescimento
real do total das despesas públicas. Não há, portanto, determinação de redução
de financiamento, nem está suprimida a possibilidade de crescimento real de
despesas específicas, desde que o teto global seja observado. Se aprovada a
emenda, porém, essa passará a ser uma escolha orçamentária, de modo que a
ampliação real de uma despesa deve corresponder à redução de outra.
Em segundo lugar, a vedação do retrocesso não pode ser vista na
perspectiva de direitos isoladamente considerados, mas sim à luz do sistema de
que fazem parte. Os defensores da proposta de emenda constitucional em
exame argumentam que a limitação dos gastos públicos geraria o ambiente de
confiança necessário ao incremento de investimentos privados, que por sua vez
gerariam mais empregos e arrecadação tributária, viabilizando assim a maior
concretização de direitos sociais. Assim, não haveria "retrocesso social" caso
a proposta ajudasse, e.g., a diminuir os altos índices de desemprego. Sem
discutir se essa visão é ou não correta, o fato é que o debate público está em
curso na instância adequada — o Congresso Nacional —, sendo descabido
cerceá-lo a partir de uma visão judicial simplificadora e autoritária. Problemas
que possam surgir na concretização da emenda que venha a ser aprovada
deverão ser enfrentados a seu tempo. Mas parece inexistir
inconstitucionalidade no relato abstrato da norma.
25.

Essa citada passagem visitou a questão da Proposta de Emenda

Constitucional que objetiva a racionalização dos gastos públicos. Mas, em sua
substância, no concernente ao "princípio da vedação do retrocesso social", calha à
fiveleta para a presente ADPF 347, no que tange ao pedido de aditamento da inicial.

26.

Em face de tudo quanto exposto, nos manifestamos pelo descabimento do

presente pedido de aditamento à inicial. Se conhecido, nos manifestamos pelo seu
indeferimento.
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27.

São essas as considerações que julgamos necessárias e que submetemos à

Advocacia-Geral da União.
Brasília, 15 de fevereiro de 2017.
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