
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Gabinete da Ministra Ana Arraes 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

Senhor Presidente,  

Senhores Ministros,  

Senhor Procurador-Geral, 

 

 A crise penitenciária, em destaque nos cenários nacional e internacional das 

últimas semanas, é questão que a cada dia se torna mais grave e complexa.  

 Em um país com mais de 1400 estabelecimentos prisionais, a ausência de um 

modelo nacional de gestão, a deficiência na aplicação de recursos públicos e o 

descumprimento de normas de organização funcional têm por consequência a degradação 

do sistema prisional, o aumento da insegurança e a violação de direitos humanos. 

 Segundo informações destacadas no último Relatório de Gestão do 

Departamento Penitenciário Nacional, há, por exemplo, indicativos de graves falhas em 

informações básicas nas unidades prisionais que revelam o baixo nível de conhecimento 

dos estabelecimentos a respeito dos presos que custodiam, com reflexos na qualidade da 

gestão prisional. 

 Embora a gestão carcerária seja função precípua dos estados federados, é 

importante destacar que o saldo atual do Fundo Penitenciário Nacional é superior a 3 

bilhões de reais. 

 Nesse contexto, na condição de relatora da Lista de Unidades Jurisdicionadas 

que inclui o Ministério da Justiça e Cidadania, submeto a este Plenário proposta de 

auditoria coordenada, a ser realizada em conjunto com os Tribunais de Contas dos Estados 

e Municípios que aderirem a esta iniciativa, que permita examinar os aspectos mais 

relevantes da gestão operacional e de infraestrutura das penitenciárias do Brasil. 

 Entre outros pontos, as fiscalizações serão destinadas à análise das medidas 

emergenciais que estão sendo adotadas para lidar com a atual crise e à análise da gestão, 

dos custos e das tecnologias de apoio associados ao sistema prisional. 

 Em consonância com a proposta que ora submeto a este Plenário, a Associação 

dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon, o Conselho Nacional dos 

Procuradores Gerais de Contas - CNPGC e o Instituto Rui Barbosa - IRB já apresentaram 

recomendações de auditoria no sistema prisional aos tribunais de contas locais e ao TCU. 

 Para o sucesso dessa ampla iniciativa, peço o apoio e a aquiescência de Vossas 

Excelências na aprovação e no desenvolvimento dessa fiscalização. 

 Por fim, dada a relevância da questão, comprometo-me a trazer a matéria ao 

descortino deste Colegiado com a maior celeridade possível. 

TCU, Sala das Sessões, em 25 de janeiro de 2017. 
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