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Resumo

O objetivo deste relatório é fazer um levantamento do Sistema Prisional de modo a encontrar
elementos capazes de compreendê-lo e verificar como está sendo usado um dos principais
instrumentos do poder punitivo na atualidade, a pena privativa de liberdade e avaliar como se
encontra  a  situação do Fundo penitenciário  (FUNPEN), suas reservas  e  liberações.  Nesse
sentido, o levantamento foi elaborado de acordo com às pesquisas publicadas pelo Conselho
Nacional de Justiça e as políticas aplicadas no Plano Diretor  de melhorias para o sistema
prisional de  2014,  além  do  detalhamento  de  vieses  da  não  execução  orçamentária.  Este
levantamento  foi  tabelado  num plano  de  ação  (5W1H)  com  os  principais  problemas  do
sistema prisional, seja por procedimentos burocráticos até por ações equivocas do judiciário. 

Palavras-chave: Fundo  Penitenciário  Nacional,  Sistema  Prisional,  Gestão  Pública,
Contingenciamento, Políticas Públicas

1 – Introdução 

No Brasil, assim como em grande parte dos países do mundo, a pena é um dos instrumentos 
de controle social que o Estado, através de sua Constituição pratica. O Direito Penal brasileiro
retribui ao transgressor da lei a teoria da pena e à sociedade, uma sensação de controle e até 
mesmo de prevenção da criminalidade. 

A lei penal é definida como instrumento de classe, produzida por uma classe para
aplicação às classes inferiores;  a justiça penal seria mecanismo de dominação de
classe, caracterizado pela gestão diferencial das ilegalidades; a prisão seria o centro
de uma estratégia de dissociação política da criminalidade, marcada pela repressão
da criminalidade das classes inferiores,  que constitui a delinquência convencional
como ilegalidade  fechada,  separada  e útil,  e  o  delinquente  comum como sujeito
patologizado, por um lado, e pela imunização da criminalidade das elites de poder
econômico e político, por outro lado (SANTOS, 2005, p. 6).

Tal  fato,  porém,  precisa  ser  cuidadosamente  analisado  principalmente  quando  nos
deparamos com os seguintes dados: de acordo com pesquisas divulgadas no ano de 2014 pelo
Departamento  de  Monitoramento  e  Fiscalização  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ,
2014), o Brasil é o quarto no ranking mundial de encarceramento e conta com mais de meio
milhão  de  presos  (711.463).  Destes,  32%,  ou  seja,  mais  de  duzentos  mil  (227.668)
correspondem aos presos provisórios – aqueles que aguardam o julgamento do seu processo
em restrição de liberdade. Além disso, o sistema carcerário brasileiro não comporta o número
de presos. Ainda de acordo com o Departamento,  o déficit  de vagas chega ao número de
trezentas  mil (354.219), o que remete à superlotação dos presídios e se há como suprir  a
demanda necessária para este quantitativo.
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Segundo o próprio diretor-geral do Departamento penitenciário (Depen), Renato De
Vitto  (2016),  sem  dúvida,  a  prisão  provisória  é  a  grande  responsável  pelo  crescimento
carcerário e pelo déficit de vagas no sistema penitenciário, este afirma que há um "excessivo
uso da prisão provisória" no Brasil.  Segundo dados divulgados em 2014 pelo (Infopen), o
Brasil chegou à marca de 607,7 mil presos. Desta população, 41% aguardam por julgamento
atrás das grades. Ou seja, há 248 mil pessoas presas sem condenação. Além de que, são nestas
cadeias superlotadas (que são regra no Brasil) que os presos provisórios - presumidamente
inocentes, uma vez que seu processo não foi transitado em julgado - se encontram em celas
que guardam presos que cometeram crimes sem gravidade e até sem violência. Pessoas que
aguardam meses, por vezes anos presas, para, ao cabo, receberem como punição uma pena
alternativa à privação de liberdade.

De acordo com a defensora pública Roberta Fraenkel em entrevista à EBC (Empresa
Brasil de Comunicação), que coordena as visitas da Defensoria aos presídios brasileiros desde
fevereiro do corrente ano relata: “Um dos piores presídios que visitamos foi o Evaristo de
Moraes, em São Cristóvão – RJ pelas condições de higiene, as condições em que estavam os
presos,  com  celas  entupidas,  com  água  até  a  canela,  insetos,  baratas,  coisas  assim”
(FRAENKEL,2015. n.p.).

A defensora informa ainda que a cada visita é gerado um relatório, que é encaminhado
para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o juiz da vara de execução penal, o
presidente do Tribunal de Justiça e para o Ministério Público. Ainda segundo a defensora:

A superlotação é o que mais tem. O presídio que visitamos semana passada está com
133% a mais do que sua capacidade. Alimentação é um problema grave, todos os
presos reclamam que vem estragada, vem crua, em pouca quantidade, às vezes não
vem. Outro problema complicado é o da água: só ligam a água por 10 minutos por
dia para a cela inteira, então eles têm que ficar armazenado a água para tomar banho,
para beber, para tudo. Nós detectamos que, em vários lugares, a água é suja. Tem
um déficit imenso de colchão, as pessoas dormem no cimento, falta de medicamento
(FRAENKEL, 2015. n.p.).

O mais  agravante  de  toda  esta  realidade  constatada  é  que  nada  disso  é  novidade,
segundo, Luís Lanfredi, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ,2016): “A situação é de total
abandono”. No ano de 2009, por exemplo, houve uma Comissão Parlamentar de Inquérito
sobre o sistema carcerário que expôs os inúmeros problemas, transgressões de direitos dos
presos e de seus visitantes, situação precária dos presídios e nada foi resolvido, apenas debate.

Este  estudo  mostrará  que  os  recursos  para  construção  de  novos  presídios  e  para
investimentos e melhorias existem e estão sendo contingenciados. Este trabalho tem como
propósito analisar o panorama atual – da realidade dos presos e do montante de recursos com
a finalidade de promover discussões para que a participação popular pressione as autoridades
a fim de fazer com que os presídios se tornem locais de reestruturação do preso e não uma
tortura  diária,  já  que  os  encarcerados  em  algum  momento  poderão  retornar  ao  convívio
público. 

Diante  disto,  este  relatório  visa  demonstrar  que  a  melhoria  na  gestão  pública,  a
desburocratização  dos  procedimentos  dos  repasses  financeiros,  assim  como  uma  efetiva
melhora  no  poder  de  negociação  dos  agentes  públicos  na  liberação  dos  repasses  podem
promover grandes mudanças no sistema prisional.
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Para este relatório, foi realizado um levantamento de pesquisa bibliográfica referente
ao tema abordado. Para tanto, foram consultados livros, artigos científicos, pesquisas em sites
especializados que tratam do assunto. Também foram inclusas algumas observações coletadas
em vídeos-aula, seminários e entrevistas. Considerando a importância deste tema, buscou-se
conhecer a versão de alguns autores a respeito do tema citado, sendo utilizados como base a
Constituição Brasileira,  renomados estudiosos e dentre outras de referências como agentes
penitenciários  e  juízes  para  melhor  entendimento,  porém  estes  últimos  foram  utilizados
apenas para consulta e não estão presentes neste relatório.

2 – Apresentação do Caso

Este  relatório  técnico  assume  como  premissa  que  uma  responsável  utilização  dos
recursos financeiros públicos no setor de segurança pública pode vir a contribuir de maneira
significativa  para  um sistema  penitenciário  organizado  e  que  respeita  seus  encarcerados.
Atentando se, que este é apenas um dos motivos que podem melhorar o sistema penitenciário.

Neste sentido,  o objeto de estudo deste relatório é o Fundo Penitenciário Nacional
(FUNPEN) criado pela Lei Complementar nº 79 de 07 de janeiro de 1994 e coordenado pelo
Ministério da Justiça que tem por objetivo de acordo com seu art. 1º “proporcionar recursos e
meios para financiar e apoiar as atividades e programas de modernização e aprimoramento do
Sistema Penitenciário Brasileiro (BRASIL, 1994, art. 1º). ”

Os recursos arrecadados são adquiridos por meio de dotações orçamentárias (valores
monetários autorizados consignados na Lei Orçamentaria Anual – LOA – para atender a uma
determinada  programação  orçamentária)  da  União,  doações  de  todos  os  tipos  vindos  de
entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas e jurídicas,
sendo metade  do montante  total  vindo das custas  judiciais  recolhidas  em favor  da União
Federal,  relativas  aos  seus  serviços  forenses  e  3% vindos  de  concursos  de  prognósticos,
sorteios e loterias, no âmbito do Governo Federal. Segundo a lei que rege o fundo, os recursos
devem  ser  aplicados  em  construção,  reformas,  ampliação  e  aprimoramento  dos
estabelecimentos  penais,  manutenção  dos  serviços  penitenciários,  aquisição  de  material,
equipamentos e veículos especializados, implantação de medidas pedagógicas relacionadas à
formação educacional,  cultural,  trabalho profissionalizante.  Outros recursos  são usados na
execução  de  projetos  voltados  à  reinserção  social  dos  presos,  programas  de  assistência
jurídica e publicações e programas de pesquisa científica na área penal. 

De acordo com o plano diretor de melhorias para o sistema prisional:

Os Estados não têm disponibilidades para arcar integralmente com a manutenção
das prisões e do aprimoramento de seus sistemas prisionais e que o governo federal
vem atuando  em parceria,  sendo,  portanto,  compelidas  a  utilizar  os  recursos  do
FUNPEN  para  o  financiamento  de  vagas,  investimento  em  equipamentos  de
segurança e assistência ao preso e ao egresso (FUNPEN em números, 2012. p.6). 

Este  fundo  é  constituído  com  recursos  que  possuem  origem  nas  dotações
orçamentárias  da  União,  custas  judiciais  recolhidas  em  favor  da  União,  arrecadação  dos
concursos  de  prognósticos,  recursos  confiscados  ou  provenientes  da  alienação  dos  bens
perdidos em favor da União Federal, multas decorrentes de sentenças penais condenatórias
com  trânsito  em  julgado,  fianças  quebradas  ou  perdidas,  e  rendimentos  decorrentes  da
aplicação de seu patrimônio.
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A  respeito  dos  recursos  é  preciso  ter  atenção  especial  uma  vez  que  o  FUNPEN
depende  da  gestão  e  autorização  de  seus  recursos  a  partir  do  DEPEN  -  Departamento
Penitenciário Nacional. O DEPEN ilustra cenários e norteia os investimentos do FUNPEN em
políticas públicas voltadas ao sistema penitenciário brasileiro,  além de subsidiar estudos e
pesquisas acadêmicas ligadas ao sistema de justiça criminal. 

Neste cenário, esperam-se resultados positivos a respeito dos investimentos no sistema
penitenciário brasileiro, uma vez que não se fala em falta de recursos. No entanto, a realidade
encontrada  nos  presídios  brasileiros  não  só  nega  as  expectativas  como  demonstram  a
degradante situação dos encarcerados brasileiros e da total falta de estrutura física e material
das prisões, como o relator especial da ONU, Juan Méndez (2016. n.p.) descreve o sistema
prisional  brasileiro  como “Cruel,  desumano e  degradante”.  O sociólogo  da  (UnB)  Flávio
Testa, diz que o mau uso das verbas não é culpa só de estados, municípios e ONGs, o governo
federal tem sua parcela de culpa e que:

Há muita burocracia  por  parte  do governo  federal.  Os  controles,  não  que sejam
muito rigorosos, mas são burocráticos demais. E há um jogo político. Quando você
tem muitas  exigências  burocráticas,  acaba  perdendo  prazo.  E,  evidentemente,  há
também, por parte dos estados, certa negligência no preparo de suas equipes para
negociar a liberação de recursos. O governo federal deveria cobrar dos estados mais
efetividade (TESTA 2014.n.p.).

Segundo o  então  ministro  da  Justiça,  José  Eduardo  Cardozo em entrevista  ao site
contas  abertas  (2015),  disse:  “...  a  elaboração  do  projeto  é  complexa  e  fazer  a  licitação
também. Para que eu possa repassar o dinheiro é necessário que o Estado indique a área, o
projeto, faça licitação e contrate a unidade. Esses problemas acabam dificultando o repasse. ”

Ainda sobre o FUNPEN, cabe ressaltar que nem todo o recurso destinado a este Fundo
é  liberado  pelo  Tesouro  Nacional  devido  ao  contingenciamento  orçamentário.  O
contingenciamento,  de  acordo  com  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão:
“Consiste  no retardamento  ou,  ainda,  na inexecução de parte  da programação de despesa
prevista na LOA fazendo com que os recursos repassados sejam ínfimos para desenvolver
ações de melhoria nos presídios brasileiros (MPOG,2015. n.p.) ”.

Gráfico 1 – Comparativo de Autorização de recursos x Recursos Utilizados – 2013 a 2015

Fonte: Dados do FUNPEN em números (2015). Gráfico elaborado pelo autor.

No gráfico  1  é  mostrado  que  nestes  anos,  os  recursos  sofrem  com as  limitações
resultantes  de  contingenciamentos  impostos  pelo  Executivo,  no  intuito  de  garantir  os
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superávits primários que de acordo com definição dada pelo Senado Federal em seu site nos
indica a definição como: 

Superávit  primário  é  o  resultado  positivo  das  contas  do  governo.  É  o  resultado
positivo  de  todas  as  receitas  e  despesas  do  governo,  excetuando  gastos  com
pagamento  de juros.  Nas  contas  do  governo,  o  chamado  déficit  primário  ocorre
quando esse resultado é negativo (SENADO, 2015.n.p.).

Gráfico 2 – Evolução da Arrecadação do FUNPEN – 1994 a 2011

Fonte: Dados do FUNPEN em números (2012)

O contingenciamento das verbas do fundo impede que os seus objetivos sejam alcançados. O
controle dos recursos a serem gastos para que possa ser atingida a meta de superávit como
demonstrado  nos  gráficos  é  realizado  por  meio  do  Decreto  de  Contingenciamento  dos
Ministérios da Fazenda e Planejamento. A norma dispõe sobre a programação orçamentária e
financeira  do ano e estabelece o cronograma de desembolso do Poder Executivo,  ou seja,
constata-se que existem obstáculos no que tange a operacionalização dos repasses de recursos
da União aos Estados para custear o sistema prisional. 

Gráfico 3 – Saldo acumulado e não investido em milhões

Fonte: Dados do FUNPEN em números (2015) elaborado pelo autor

Segundo a senadora Ana Amélia:

 Já se passaram anos da Lei que instituiu o FUNPEN e um diagnóstico do sistema
penitenciário nacional, mostra que esses obstáculos ainda estão presentes nas esferas
federal e estadual. Em relação ao componente estadual, a primeira dificuldade que se
apresenta  é  a  situação  de  inadimplência  dos estados com o Governo  Federal  ao
passo  que  os  recursos  do  FUNPEN só  são  repassados  aos  estados  por  meio  de
convênios. No entanto, as normas em vigor vedam a celebração de convênios com
entes federativos inadimplentes, o que inviabiliza as transferências do FUNPEN aos
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estados  que  se  encontram  nessa  situação.  Outra  dificuldade  encontra-se  na
apresentação,  pelos estados, de projetos para celebração dos convênios. Como as
transferências  oriundas  de  convênios  são  voluntárias,  há  necessidade  da
manifestação  inicial  do estado para  receber  os recursos e  a  ausência  de projetos
propostos,  aliada à falta  de rigor técnico na elaboração  de projetos inviabiliza  a
celebração do convênio, pois estes são recusados por conta dos erros existentes. O
componente federal  traduz-se na disponibilidade orçamentária e financeira para o
atendimento dos pleitos apresentados pelas unidades federativas (AMÉLIA, 2014.
p.3).

Após o que foi exposto até aqui temos que o dinheiro do Fundo é mantido em caixa,
mas não pode ser gasto por decisão da equipe econômica do governo a fim de provocar cortes
de  despesas  para  evitar  um desequilíbrio  nas  contas  públicas.  Além disso,  mesmo que o
FUNPEN  fosse  autorizado  a  disponibilizar  todo  o  orçamento  em  caixa  não  conseguiria
repassar aos estados por questões  burocráticas,  técnicas  e  até ambientais,  por questões de
corrupção nos governos, fora os casos onde o recurso precisa ser reavido ao fundo por parte
dos governos por não cumprirem com os acordos e prazos dos projetos pelo convênio. Neste
ponto,  o  DEPEN  passou  a  oferecer  aos  governos  estaduais  projetos  específicos  para  a
construção de presídios, mas que limitam o gasto por vaga a R$30 mil, o que administradores
da ONG Contas Abertas consideram baixa a margem de limite e buscam ainda outras fontes,
como as parcerias privadas para o financiamento dos projetos.

O sociólogo da Universidade de Brasília (UnB) Flávio Testa, também professor da
Fundação  Getúlio  Vargas  (FGV),  entende  que  o  mau  uso  das  verbas  não  é  culpa  só  de
estados, municípios e ONGs. Segundo ele, o governo federal tem sua parcela de culpa:

Há muita burocracia  por  parte  do governo  federal.  Os  controles,  não  que sejam
muito rigorosos, mas são burocráticos demais. E há um jogo político. Quando você
tem muitas  exigências  burocráticas,  acaba  perdendo  prazo.  E,  evidentemente,  há
também, por parte dos estados, certa negligência no preparo de suas equipes para
negociar a liberação de recursos. O governo federal deveria cobrar dos estados mais
efetividade (TESTA, 2014.n.p.).

Com a existência de exacerbados controles, o excesso de burocracia nos âmbitos federal
e estadual dificulta a celebração de transferências e a efetividade de planos e projetos. Se este
gargalo fosse sanado, haveria maior eficiência no uso dos recursos já disponibilizados, menor
tempo de resposta e atraso nas aprovações. Com melhorias nos processos e diminuição da
exigência de tantas documentações a solução estaria perto. Sabe-se que este problema já vem
sendo tratado desde a criação do programa nacional de desburocratização em 1979, mas a sua
efetividade não foi positiva conforme casos observados. Em janeiro de 2015, a Presidente
Dilma  Rousseff  lançou  o  Programa  de  Desburocratização  e  Simplificação  das  Ações  de
Governo a fim de diminuir a burocracia existente no governo e na relação com empresas. 
É  possível  inferir  que  o  combate  à  burocracia  depende  de  pressão  popular  e  da
descentralização das decisões definidas por Brasília de como cada estado deve utilizar sua
arrecadação. Deste modo, a transferência de recursos do Fundo Penitenciário Nacional, para
entidades públicas e privadas, é uma descentralização classificada como uma transferência
voluntária,  viabilizada  por  intermédio  de  convênios,  contratos  de  repasse  ou  outros
instrumentos similares.  Em janeiro de 2008, o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007,
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entrou em vigor estabelecendo novas regras para a transferência voluntária de recursos da
União, tornando assim mais eficiente e transparente o processo de transferência de recursos. O
referido Decreto, visando uma maior transparência, estabelece ainda que todas as informações
a  respeito  de  cada  etapa  do  convênio  ou  contrato  de  repasse  –  celebração,  liberação  de
recursos, acompanhamento da execução e prestação de contas– sejam divulgadas no Portal
dos Convênios, do Ministério do Planejamento.

3– Revisão Bibliográfica

Existem três principais pontos principais que contribuem para o quadro degradante da
situação dos presos no Brasil. O primeiro deles é a política de encarceramento adotada como
solução dos problemas sociais. Tem-se a ideia de que a prisão é o maior símbolo de que a
Justiça está sendo feita. Ou seja, o cárcere como caráter punitivo e de correção deveria ser
uma medida de exceção, pois a Constituição da República garante a presunção de inocência a
todo cidadão, quando é regra:

A presunção de inocência deve ser efetivada através  de uma postura positiva do
sistema penal, ou seja, devem todos aqueles envolvidos na persecução criminal não
somente se eximir de considerar alguém culpado antes do fim do processo, mas de
fato tratá-lo como inocente (LOPES, JR. 2006, p. 186).

 O  segundo  ponto  soma  problemas  no  campo  do  Poder  Judiciário,  mais
especificamente  no  processo  de  execução  penal,  que  falha  no  cumprimento  da  pena.
Resultado:  os  presos  acabam  não  sendo  soltos  quando  deveriam  e  contribuem  para  a
superlotação  dos  presídios,  demonstrando  falta  de  planejamento  administrativo.  De modo
geral  os  estados  brasileiros  assistiram  ao  crescimento  da  população  carcerária  e  não
ofereceram vagas aos novos ingressos do sistema nos últimos anos.

O  terceiro  ponto  e  foco  deste  relatório  técnico,  diz  respeito  às  dificuldades  de
transferências  e  gestão  de  recursos  do  governo  federal  para  investimentos  nas  unidades
prisionais  dos  estados  brasileiros.  Sabendo  da  real  situação  que  os  presos  se  encontram,
levando em consideração o direito da dignidade da pessoa humana, este relatório tem a função
de analisar a situação nos presídios brasileiros. Como o sistema prisional brasileiro pode tratar
de forma desumana,  em pleno ano de 2017, pessoas que estão sob sua responsabilidade?
Vemos relatos de barbárie, doenças e sujeiras que podemos relacionar às histórias do período
da Idade Média. Será que isso acontece porque não há recursos para promover as melhorias
mínimas? 

Fernando  Cunha Rezende  (2005),  aborda  sobre  o  orçamento  público  nas  esferas
macro  e  microeconômicas,  mostrando  que  são  complementares.  Por  conseguinte,  oferece
maior  ênfase  nesta  última  por  analisar  os  problemas  que  afetam a  eficiência  dos  gastos
públicos e a eficácia na execução de políticas públicas para desenvolvimento econômico do
país. 

Segundo Rezende (2005), a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe
uma visão de equilíbrio para as contas públicas e restringiu o endividamento do país ao traçar
metas  fiscais  para  o  controle  de  despesas  e  receitas.  Logo,  é  neste  ponto  que  o
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contingenciamento orçamentário  entra  em pauta e que aparece  tanto como uma estratégia
positiva de ação, se levarmos em conta a busca pelo exercício fiscal positivo, como também
uma estratégia preocupante já que traz problemas na efetivação e na eficácia das políticas
públicas. 

Quando pensamos no Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), é importante salientar
acerca  da  sua  finalidade,  que  proporciona  recursos  e  meios  para  financiar  e  apoiar  as
atividades de melhoria e aperfeiçoamento do Sistema Penitenciário Brasileiro.   

Sobretudo, com base no artigo 2º da Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994,
o Fundo é constituído por recursos que possuem origem nas dotações orçamentárias da União,
doações de todos os tipos vindos de entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem
como de pessoas físicas e jurídicas, sendo metade do montante total vindo das custas judiciais
recolhidas em favor da União Federal, relativas aos seus serviços forenses e 3% vindos de
concursos de prognósticos, sorteios e loterias, no âmbito do Governo Federal.

Os recursos mencionados acima serão aplicados em construção, reforma, ampliação
de  estabelecimentos  penais,  formação,  aperfeiçoamento  e  especialização  do  serviço
penitenciário,  aquisição  de  material  permanente,  equipamentos  e  veículos  especializados
imprescindíveis ao funcionamento dos estabelecimentos penais como a formação educacional
e cultural do preso e do internado, programas de assistência jurídica aos presos e internados
carentes  e  demais  ações  que visam o aprimoramento  do sistema penitenciário  em âmbito
nacional. 

No que se diz respeito à lei  que rege o fundo, lei  complementar nº 79, de 07 de
janeiro de 1994, essa estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal. Portanto, atende ao título IV da Constituição que trata sobre Tributação e
Orçamento e de seu artigo 163. Além disso, é uma ferramenta de fiscalização e transparência
a qual controla o orçamento público sob o aspecto gerencial.

Vander Gontijo descreve o orçamento público e a estratégia do contingenciamento sob
dois vieses: positivos e negativos para as finanças públicas. Indica que o contingenciamento é
um mecanismo legítimo e tecnicamente necessário para o cumprimento da política fiscal do
governo, uma ação prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e que embora autorizada, ela em
diversos  momentos,  aparece  para  uma estratégia  que  manipula  o orçamento  primariamente
autorizado, entende que: 

Uma programação pode ser inteiramente preservada ou não em detrimento de outra
em  função  de  uma  simples  escolha  do  gestor.  E,  o  que  é  pior,  depois  de
“contingenciado”  apenas  algumas  autoridades  privilegiadas  do  Executivo  têm
conhecimento  do  que  realmente  “restou”  da  programação  aprovada.  Não  há
nenhuma comunicação ou informação sobre o programa de trabalho que passa pela
referida “reprogramação orçamentária” efetuada unicamente por meio de decreto do
Executivo. Torna-se, pois, imperativo a criação de regras visando dar mais seriedade
e  respeito  às  decisões  do  Congresso  Nacional  e  dos  cidadãos  brasileiros  ali
representados.  Não  há  dúvidas  de  que  o  atual  processo  carece  de  maior
transparência, melhor comunicação e entendimento, o que, no nosso ponto de vista,
pode evitar a proposição e a adoção de medidas mais drásticas e danosas à gestão
pública.  (GONTIJO, 2013, p.12).

Além  dos  dados  conceitos  apresentados,  o  principal  conceito  que  permeia  a
administração pública atual e foi recentemente inserido após grandes solicitações sociais por
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conta da lentidão do Poder Público no Brasil, o princípio da eficiência, o mais novo princípio
constitucional,  incluído  no  caput  do  artigo  37  da  Constituição  Federal  pela  Emenda
Constitucional  n˚  19,  de  1998.  A  inclusão  princípio  da  eficiência  na  Constituição  da
República  enfatiza  que  o  governo  deve  ter  bom  resultado  nos  serviços  e  melhor
aproveitamento do dinheiro público seja qual foi o setor. Porém como visto a burocracia e a
normatização dos serviços engessam alguns setores para o falso bom resultado.

 De acordo com Cecilia Vescovi Aragão, os conceitos de burocracia e eficiência, estão
em constante disputa, à burocracia e dada como:

Elemento pejorativo acompanha o conceito de burocracia até os dias de hoje e, em
que pese a enorme produção intelectual sobre o tema, não é rara a associação do
termo a abundância de papéis, rigorosidade de normas, excesso de formalismo, etc.
Não rara, também, a associação entre burocracia e ineficiência (ARAGÃO,1997, p.
108).

E para contrapor utiliza a ideia de que “...devemos reconhecer que a eficiência do setor
público e a capacidade do Estado de formular e implementar políticas públicas dependem de
sua estrutura administrativa e da estrutura social na qual está inserida. ” (Aragão 1997, p. 10).

4– Plano de Ação 

A abordagem sobre o FUNPEN deficitário ocorre de maneira que ao contingenciarem
e não ocorrendo o repasse com o planejado na LDO e na LOA já aprovadas pelo legislativo
para serem executadas, seja por burocráticas ou técnicas. Caso houvesse um planejamento por
parte  do legislativo  das  reais  necessidades  do sistema carcerário  do Brasil  ou até  mesmo
privatizar os presídios, pois pela situação que está atualmente não somente em crise, mas em
calamidade pública como o próprio CNJ passa em seus relatórios. 

Além de se manter  sem os repasses para manutenção do sistema prisional,  restam
abrigar os presos provisórios que totalizam 32% pelo levantamento de 2014 da CNJ. Situação
esta,  só existe por conta de prisões por crimes leves serem obrigatoriamente levados para
aguardar  o  julgamento  encarcerado,  isto  mudaria  se  houvesse  o  maior  uso  de  medidas
cautelares.

Tabela utilizando a ferramenta (5W1H), elaborada pelo autor:

Problem
a

Fundo penitenciário deficitário
Número expressivo de presos

provisórios 
Não repasse de recursos para os

estados

Causa 
Contingenciamento de recursos e não

uso dos recursos liberados
Déficit de vagas nas unidades

prisionais

Por conta do endividamento estatal e
falha burocrática na solicitação do

repasse 

O que 
Possuir fundo, porém sem o repasse

planejado
Diminuir o número de presos

provisórios
Desburocratizar os procedimentos dos

repasses financeiros

Quando 
A LDO e a LOA forem devidamente

executadas sem manobras para superávit
primário

Em cada julgamento de acordo com as
normas

Quando houver revisão dos processos
burocráticos citados na lei de repasse

Onde Câmara dos deputados e Senado Tribunal de Justiça Ministério do Planejamento

Porque Seguindo a pauta das leis todos os Com o menor número, além da Com os repasses os estados
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fundos serão utilizados corretamente
qualidade do serviço melhorar, os

cidadãos evitam estar na cadeia até o
julgamento por crimes leves

conseguirão melhorar a infra dos
presídios e as condições aos presos

Quem Poder Executivo e Legislativo Poder Judiciário Poder Executivo

Como
Definindo repasses nas políticas públicas

que sejam viáveis para a execução
orçamentária

Uma das melhores formas é utilizar
medidas cautelares

Lei 12403/2011

Através de melhorias nos processos e
diminuição de exigências

documentais para agilizar o repasse

5 – Conclusão 

A lamentável  situação  dos  presídios  brasileiros  é  tema  de  discussão  em todas  as
eleições. Vimos que não é por falta de dinheiro que a situação não muda. O que falta, então, é
uma gestão competente e desburocratizada. 

Vimos  ainda,  que  o  FUNPEN  cumpriu  parte  de  sua  finalidade  prevista  em  lei
complementar: o de arrecadar recursos para viabilizar a modernização do sistema prisional
brasileiro. Resta, agora, fazer com que a outra finalidade da lei seja cumprida: que os recursos
arrecadados sejam aplicados para tal aprimoramento dos presídios nacionais.

No entanto, sabemos que não é por falta de lei que tais investimentos sejam efetivados.
Identificamos falta de gestão pública competente, baseada nos princípios de desburocratização
dos processos de gestão, que seja capaz de definir quais investimentos podem ser feitos e,
assim,  executá-los  com  eficiência.  Outro  grande  obstáculo  a  ser  combatido  é  o
contingenciamento  orçamentário.  As  autoridades  econômicas  têm  optado  por  manter  o
dinheiro do FUNPEN em caixa, em nome do esforço fiscal. 

Além disso, nem a parcela liberada para os investimentos é gasta. Exigências absurdas
como, por exemplo,  metragem mínima para construção de salas da diretoria,  cabeleireiro,
barbearia,  número mínimo  de  vagas  no  estacionamento  dentre  outras  regras  presentes  na
resolução do Conselho Nacional  de  Política  Criminal  e  Penitenciária  dificultam ou quase
impossibilitam os repasses.

A situação do sistema carcerário  brasileiro  é um problema complexo cuja solução
encontra-se  na  articulação  das  esferas  do  governo,  passando  por  alterações  nos  aparatos
legais, chegando até a melhoria na capacitação dos agentes penitenciários e na agilidade da
justiça.  Mas precisamos de decisão,  de uma gestão eficaz para darmos um passo além da
situação atual. Afinal, a população seja de encarcerados e os de fora das celas, quer solução e
fique claro que devemos tratar todos como seres humanos.
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