•

ADVOCACIA-GERAL

Excelentíssimo
Descumprimento

Senhor Ministro

MARCO

de Preceito Fundamental

A UNIÃO, representada
lll, da Lei Complementar

DA UNIÃO

AURÉLIO,

Relator da Arguição

de

nO347

por sua Advogada-Geral

(artigo 4°, inciso

nO 73, de 10 de fevereiro de 1993), tendo em vista o

despacho proferido pelo Ministro Relator em 02 de agosto do ano corrente, vem,
nos autos da arguição em epígrafe, prestar os seguintes esclarecimentos.

Trata-se

de arguição de descumprimento

de preceito

com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Partido Socialismo

fundamental,

e Liberdade, que

pleiteia,

em

síntese,

o reconhecimento

inconstitucional" relativamente
providências

estruturais

supostamente

decorrentes

da

figura

"estado

do

ao sistema penitenciário

de COIsas

brasileiro e a adoção de

em face de lesões a preceitos

fundamentais

dos presos,

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
e tribunais

que

viabilizando

o comparecimento

máximo

realizassem,

em até noventa

para determinar

dias,

audiências

aos juízes

de custódia.

do preso perante a autoridade judiciária

de 24 horas, contados

do momento

da prisão;

no prazo

bem como para "( ... )

determinar à União que libere o saldo acumulado do Fundo Penitenciário
Nacional para utilização com afinalidade para a qualfoi criado. abstendo-se de
realizar novos contingenciamentos (...)" I .

Posteriormente,

em petição apresentada

o Estado do Ceará afirmou que o Departamento
realizado

a liberação

Nacional,

de sua cota-parte

não obstante

tenha

cumprido

no dia 28 de julho de 2017,

Penitenciário

dos recursos
os requisitos

Nacional não teria

do Fundo
exigidos

Penitenciário
pela

Provisória nO781, de 23 de maio de 20172• Diante de tal circunstância.
Relator

Marco Aurélio

determinou

Medida

o Ministro

a oitiva da União sobre o veiculado

pelo

referido Estado-membro.

Em atendimento
Ceará.
I

diversamente

à determinação,

cumpre

de outros entes da Federação,

ADPF n° 34 7 Me. Relator: Ministro

Marco

Aurélio.

Órgão .Julgador: Tribunal

aduzir que o Estado do
não recebeu
Pleno. Julgamento

os recursos
em 09109/20

15.

Publicação om 19/02/2016.
! "AI'era
a Lei Complemef1far n° i9, de 7 de janeiro de /99-1. para dispor soh,./! a 'ran~lerência de recursos
.financeiros do Fundo Penitenciário
Nadonal. e a Lei n" 11.-173. de lO de muio de ]{)()7. para permifirllue os
s(l/Tido/"e.\"que menciona prestem serriços. em coráter excf!pciona! e \'(dwllúr;o, ti r"orça Nacional de Sl!}!,urml~'a

Púhlica.

l!

dá

Oi//ras

prm'idências.-'
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mencionados

no exercício financeiro de 2016 por não haver, à época, instituido e

regulamentado

o respectivo

fundo penitenciário.

De fato, o Fundo Penitenciário

do Estado do Ceará somente foi criado pela Lei nO 16.200, de 23 de fevereiro de
2017, a qual foi regulamentada

pelo Decreto nO32.171, de 22 de março de 2017.

Desse modo, considerando-se
atendido às condições
que foram conferidos

que o Estado do Ceará não havia

mini mas para o recebimento

de tais recursos na data em

aos demais Estados e ao Distrito Federal, o repasse de sua

cota-parte restou, à época, inviabilizado

pela conduta do próprio Estado-membro.

A propósito,

INFORMAÇÃO

confira-se

DEI'EN/DIRPP/DEPEN

o teor

da

N°

110/2017/CGGlR

(doc. anexo):

2. Preliminarmente.
eabe informar que em cumprimento
à Medida
Provisória
n.o 755/2016
(revogada
pela Medida
Provisória
n."
781/2017). que alterou a Lei do Fundo Penitenciário
Nacional - Lei
Complementar
n.o 79/1994 (4539853) e. em atenção à Portaria do
Ministério
da Justiça n.O 1414/2016
(4539830).
o Departamento
Penitenciário Nacional efetivou. no final do exercício de 2016. repasse
de recursos do FUNPEN às unidades da federação habilitadas
a
recepcionar recursos por meio da modalidade denominada
'fundo a
fundo'.
( ... )

4. Nesse sentido. coube a este Departamento
realizar. em atendimento
ao que fóra doutrinado por intermédio da sobredita portaria ministerial.
a verificação das condições de habilitação dos estados e do Distrito
Federal. de modo a efetuar. após a devida anuência do Excelentissimo
Ministro da Justiça e Segurança Pública. o repasse dos recursos na
modalidade ora mencionada.
5. Dessa fi.lrIna. informamos que foi repassada a 25 (vintc e cinco)
unidades da Icderação a quantia de R$ 44.784.444.44 (quarenta e quatro
milhões. setecentos e oitenta e quatro mil. quatrocentos
e quarenta e
quatro reais e quarenta e quatro centavos). sendo:
•

•
•

R$ 31.944.444.44
(trinta e um milhões. novecentos e quarenta e
quatro mil. quatrocentos
e quarenta e quatro reais e quarenta e
quatro centavos). em construção e ampliação de estabeleeimentos
prisionais
(conillrlne
Portarias n.o 1.414/2016
c 72/20 17. do
Ministério da Justiça e Segurança Pública):
R$ 8.840.000.00 (oito milhões oitoccntos e quarenta mil rcais). em
despesas de natureza capital/investimento:
c
R$ 4.000.000.00
(quatro milhões dc reais). cm despcsas de
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natureza custeio.
6. Destaca-se que o Estado do Ceará. juntamente
com outro cntc
federativo. não reccpcionaram
os recursos supramencionados.
à época
do rcpasse. em razão de não possuir. naquela oportunidade.
os
requisitos
necessários.
sendo um deles a existência
do Fundo
Penitenciário Estadual.
7. Por todo exposto. ratilico que a mencionada Unidade Federativa não
fora contemplada
com recursos originários do Fundo Penitenciário
Nacional - Funpen. transferidos
de forma obrigatória
no linal do
exercício de 2016, em cumprimento
as disposições
constantes
na
Medida Provisória n.O 755/2016. vigente à época do repasse. bem como
as regras estabelecidas
na Portaria
Ministerial
n.O 1.414/2016.
considerando que no exercício do repasse. aquele Estado-membro
não
havia cumprido com as condições minimas de habilitação exigidas nos
sobreditos diplomas legais. pois até o momento da efetivação
dos
repasses.
não possuía em sua estrutura
administrativa
o Fundo
Penitenciário Estadual. obstando. assim. este Departamento de realizar
a transferência de valores.

Sendo assim, considerando-se que, nos termos da Lei Complementar
na 79, de 07 de janeiro de 19943, o Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN é
gerido pelo Ministério da Justiça, são essas as informações

pertinentes

ao

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

Brasília,1~ de agosto de 20 I .
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.1 "Art. I" Fica inslilUido. no âmhilo do Ministério da Justiça I! Segurança I'zíhlica. () Fundo l'elúIl!J1ciúr;o
Nadonal- FUNPEN, a ser gerido pelo Depor/amemo Penitenciário Nacional. com a/inulidad!! de proporcionar
recur.m.\' e meios para jlnanciar I! apoiar as ari\'idlllle.'i I! os programas dI! lIloderni:açcio
(;' aprimorli1l11!1710 do
si.\"lema penifenciúrhJ

nacio17ul."
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