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ADVOCACIA-GERAL

Excelentíssimo
Descumprimento

DA UNIÃO

Senhor Ministro MARCO AURÉLIO,

Relator da Arguição de

de Preceito Fundamental nO347

A UNIÃO, representada
I1I, da Lei Complementar

por sua Advogada-Geral

(artigo 4°, inciso

n° 73, de 10 de fevereiro de 1993), tendo em vista o

despacho proferido pelo Ministro Relator em I I de maio do ano corrente, vem,
nos autos da arguição em epígrafe, prestar os seguintes esclarecimentos.

Trata-se de arguição de descumprimento

de preceito fundamentaL

com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade. que

pleiteia,

em síntese,

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,

supostamente

decon'entes de ações e omissões imputadas aos Poderes Públicos da

União, dos Estados e do Distrito Federal.

Em 09 de setembro de 2015, esse Supremo Tribunal Federal deferiu,
em parte, a medida cautelar postulada pelo requerente para determinar aos juízes
e tribunais

que realizassem,

em até noventa

viabilizando o comparecimento

dias, audiências

de custódia,

do preso perante a autoridade judiciária no prazo

máximo de 24 horas, contados do momento da prisão: bem como para "( ...)

determinar à Unic70 que libere o saldo acumulado do Fundo Penitenciário
Nacional para utili::açc7ocom afinalidade para a qual foi criado, abstendo-se de
reali::ar novos contingenciamentos (...)"1.

Posteriormente,

em petição apresentada no dia 10 de maio de 2017.

o Estado da Bahia afirmou que o Departamento
realizado
Nacional.

a liberação
Diante

de sua cota-parte

de tal circunstância,

Penitenciário

Nacional não teria

dos recursos do Fundo Penitenciário
o Ministro

Relator

Marco

Aurélio

determinou a oitiva da União sobre o veiculado pelo referido Estado-membro.

Em atendimento
Bahia, diversamente
mencionados
regulamentado

I ADPF

If

à determinação,

cumpre aduzir que o Estado da

de outros entes da Federação,

não recebeu os recursos

no exercício financeiro de 2016 por não haver, à época, instituído e
o respectivo fundo penitenciário.

De fato, o Fundo Penitenciário
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do Estado da Bahia somente foi criado pela Lei nO 13.714, de 22 de fevereiro de
2017, a qual foi regulamentada

Desse modo,

pelo Decreto nO 17.567, de 17 de abril de 2017.

considerando-se

que o Estado

da Bahia somente

atendeu às condições mínimas para o recebimento de tais recursos há cerca de O I
(um) mês, as providências
não

foram

Departamento

ultimadas,

tendentes à realização do repasse mencionado
mas,

conforme

asseverado

pelo

Diretor-Geral

ainda
do

Penitenciário Nacional, tão logo sejam liberados novos recursos ao

FUNPEN, o repasse ao Estado da Bahia deve ser efetuado. A propósito, confirase o teor do Memorando n° 579/2017/GAB

DEPEN/DEPEN

(doc. anexo):

I. Cumprimentando-o.
informo a Vossa Excelência que foi recebido
neste Gabinete o or. GAB SEAI' n° 128/2017 (4183395). por meio do
qual a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do
Estado da Bahia informa que procedeu a criação do Fundo Penitenciário
Estadual. a partir da publicação da Lci nO. 13.714. de 22/02/2017. no
Diário Olicial daquele ente.
2. Cumpre informar que com a criação do referido fundo, o Estado da
Bahia atende às condições mínimas para a habilitação dos entes
federativos para o recebimento de recursos ao nos termos do inciso 1II
do ~ 3° do ar!. 3°_A da Lei Complementar nO79. de 1994, vejamos:
Art. T' A l,.an.~lerêncjll ohriga/ória dos recursos somenle será
enlesfeâeralivo .....que cumprirem a.....
seguinles cOI1c!iç't1e .....
de Iwhi!itoç<io:
I - pos .....
uírem jimdo penitenciúrio, no caso dos Estado .....e do
Distrito Federal. oujillldo e.'pec[tico. 110 coso dos Mllllicíl'ios. e
comprovarem li existência do áQ~(7{)e.\ju!c[lico re.\jJoll'\'lÍ\'eI por
SilO gest<io; (... )

.Iei/lIlIO.\'

3. Esclareço que os demais Estados da Federação receberam o valor de
R$ 44.784.444.44,
não sendo repassados apenas para os Estados do
Ceará e Bahia por não possuírem o Fundo Penitenciário Estadual.
4. Dessa forma. sugiro que tão logo sejam liberados novos recursos ao
FUNPEN, o repasse seja eletuado ao Estado da Bahia.

Sendo assim, considerando-se

.-I/)/IF

11"J-li. I?el. .\lin ,\/orco Aurélio

que, nos termos da Lei Complementar

,

.'

nO79, de 07 de janeiro de 19942, o Fundo Penitenciário
gerido

pelo Ministério

cumprimento

da Justiça,

Nacional - FUNPEN é

são essas as informações

pertinentes

ao

da decisão mencionada que se tem a prestar até o momento.

Brasília;Z£r de maio de 2017.
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Advogad

'f\/,)~~O

ANDES MENDONÇA
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