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Palácro das Araucárias Curjttba 24 de janeiro de 2014.
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Excelentissirno Senhor Ministn

Tern o presente a finalidade de encarmnhar a Vossa Exceléncia
proposta de alteração da Lei Complernentar n.° 79, de 07 de janeiro de 1994, que cria 0 Fundo
Penitenciário Nacional - FUNPEN, e do Decreto n.° 1.093, de 03 de marco de 1994, que
requamenta a moncienada !ei, para a inHu’ão da trsn’ferdocia dutofiJa’jca do eur.c

A justificativa da proposiçao decorre do némero dos Estabelecimentos
Penais e respectiva distribuiçao regional, cuja gestão impoe açOes articuladas em menor
espaco de tempo e major abrangencia possIvel, bern como do necessário aperfeicoamento dos
instrumentos de transferéncia de recursos as Unidades Federativas corn intuito de tornar mais
eficiente o processo de gestao e da prestacao do serviço püblico.

A proposta busca proporcionar aos entes federados o adequado suporte
financeiro para a manutencao do Sistema Penal, pois os recursos hoje são repassados
especificomnntr nara chras no caso, retivas ao Prograrna Nacional do Apoo ao Stema
Prisional; outros, em sua grande maioria, são destinados a aquisição de equipamentos e a
capacitaçao de pessoal. Todavia e em ambas as situacöes, são insuficientes para que os
Estados amenizem a superlotaçao e gerenciem de maneira eficiente as questöes afetas a
segurança, bern como assegurem a dignidade humana ao custodiado.

A Sua Excelência o Senhor

José Eduardo Cardozo,

Ministro da Justiça,

Brasilia — Distrito Federal.
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REP(JBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
C Ni i) NA(CTh L Z:C CE E3 CD L.
CDADAMA, D1REITOS HUMANOS E ADMIMSTRAAO PENTENCARA

p p sa ir em a as sogiantes -a ctcnsticas
1 transrerênra automática rio recursos do FUNPEN para zs Fundos

Pentenmarios Estaduas, independenternente da formaHzaçao de convênio, acordo ou ajuste
proporcional ao nUmero de presos do cada unidade federada, devidamente cadastrados no
Sisterna Nacional de lnformaçOes do Segurança Püblica, Prisionais e sobre Drogas — SINESP,
nos termos do art. 3°, § 4.°, da Lel Complementar n.° 79/94;

2) Os valores per capita serão calculados ronforme n nrnPrn ‘-in prPco”

-, r, N 3 a ISDo jicIc nn amE r, 1r hoar’

2.1 - a definiçao do percentual de financiarnento poderá ser
diferenciada entre os presos custodiados pelos Estados:

• presos provenientes da justica federal. estrangeiros e ainda de
outros estados - 100% do Gusto anual de sua manutenção;

• presos provenientes da justiça estadual — no minimo o equivalente
a 10% do custo anual de sua manutençao.

3) previsao de correçao anual do per capita corn base no Indice
Nacional do Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de

o otatsbca U(L, uU ndco equvaiente

4) a flscalizaçao da aplicacao dos recursos financeiros oriundos do
FUNPEN, transferidos aos respectivos Fundos Penitenciários Estaduais, seria realizada polo
Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN.

Neste mesmo tipo de transferéncia será possivel programar o saldo
financeirc du FUNPLN pdra a cunstruçdo e ampkaçdu de unidades penais, utilizando Os valores
do custo vaga definidos no Programa Nacional do Apolo ao Sistema Prisional, solucionando
parcialmente o deficit de vagas, conforme demonstrativo anexo.

Na expectativa do atendimento ao solicitado, reitero a Vossa ExcelCncia
protestos de elevado apreco.

Maria Tereza Ulile Comes,
Secretária de Estado da Justca, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná — SEJU e
Presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Justica, Cidadania,

Direitos Humanos e Administracao Penitenciária — CONSEJ
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