
Poder Legislativo

Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas

COMISSÃO ESFECIAL

PARECER

Mensagem Governamental n0 7512019, de 04.Jun.2018

Objeto: Submete a aprovação dos nomes indicadcs, em substituição, para cumprimento de

restante de mandato junto ao Conselho PenÍtenciário do Estado do Amazonas - COPEN,

Relator: Deputado Cabo Maciel

l- RELATORIOT

Versa a Mensagem Governamental n0 7512019, datada de 04,jun,2019,

chancelada pelo Excelentíssimo senhor, Dr, Carlos Alberto Souza de Almeida Filho, Governador do

Estado em ExercÍcio, submetendo a esta Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, à aprovação

dos nomes indicados, em substituiçã0, para cumprimento de restante de mandato junto ao Conselho

Penitenciário do Estado do Amazonas - COPEN,

Posteriormente, designada ComÌssão Especial, e na condição de Relator

designado passo a emitir voto,

E o Relatorio no essencial

UNDAMENTAÇAO:

Sobre as normas que regem a constituição do Conselho Penitenciário do Estado

do as - COPEN/AM, extrai-se da Lei Federal rP 7.210, de 11.Ju1.1984 Lei de Exe

Parecer CSP - 2019.1 .00

, em cujos artigos 61, lV; 69, SS 1o e2o',70, l, ll, lll e lV, assim determinam, verbis:
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Lei7,210, de 11,Ju1,1984- LEP

Art, 61. São órgãos da execrção penal:

lV- 0 Conselho Penitenciário.

Art. 69. O Conselho Penitenliário é órgão consultivo e fiscalizador da execução

da pena,

$10. O Gonselho será inteqrado por membros nomeados pelo Governador do

Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, dentre professores e profissionais

da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas,

bem como por representan:es da comunidade, A legislação federal e estadual

requlará o seu funcionameilo.

$20. 0 mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de 4

(quatro) anos.

Art, 70, lncumbe ao Consell'o Penitenciário:

I - emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de

pedido de indulto com base no estado de saúde do preso;

ll - inspecionar os estabelecimentos e serviços penais;

lll- apresentar, no 1o (primeiro)trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional de

Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no exercício

anterior;

lV - supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos,

Vê-se que o Conselho Penitenciário - COPEN é um dos orgãos responsáveis pela

execução da pena (Art. 61, lV, da LEP), cujos integrant-.s são nomeados, no âmbito dos Estados da

Federaçã0, pelo respectivo Governador do Estado (Art, 69, $10, da LEP), para o exercício de mandato

de 04 (quatro) anos (Art, 69, $20, da LEP), cujas regras de funcionamento são regidas por Legislação
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Estadual específica.
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Destarte, no âmbito do Estado do Arnazonas, foi editado o Estatuto Penitenciário

do Estado do Amazonas, instituído pela Lei 2111, de 28.De2.200'1, o qual em seu Art, 110, SS 20 e 30;

e Art, 1 12, parâgrafo único, assim dispoe:

Lei no 2.711, de 28,De2.200'l - Estatuto Penitenciário do Estado do

Amazonas,

Aft, 110. O Conselho Penitenciário. órqão consultivo e fiscalizador da

execucão da pena, é inteqrado por nove membros nomeados pelo

Governador do Estada sendo quatro dentre professores das ciências

penais e correlatas, de instituições de ensino superior, um representante do

Ministério da União, um do Ministério Público do Estado, um representante

da Ordem dos Advogad>s do Brasil, da Defensoria Pública do Estado e um

da comunidade,

$1o,0missis

$2o. O mandato dos membros do Conselho Penitenciário será de quatro

an0s,

$30, Para consecução de suas finalidades, os membros do Conselho

Penitenciário terão ingresso irrestrito às dependências das carceragens dos

estabelecimentos penais e delegacias, podendo ter acesso reservado a

qualquer preso,

Arl.. 112, 0 governador do Estado poderá criar mais de um Conselho

Penitenciário.

Parágrafo único, No caso deste artigo, as atribuiçoes dos Conselhos

Penitenciários abrangerão os limites territoriais da respectiva comarca ou

grupo de comarcas.

Destarte, a indicação dos membros rara comporem o Conselho Penitenciário do

Estado do Amazonas - COPEN, para cumprimento de restante de mandato, relacionados
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Mensagem Governamental n0 75, de 04,Jun.2018, e seus anexos, harmoniza-se com os preceitos

legais instituÍdos tanto na Lei de Execução Penal- Lei Federaln07,210, de 11,Ju1,1984, Regra Geral,

e hierarquicamente superior, assim como na Legislação específica editada pelo Estado do Amazonas

através da Lei no 2,711, de 28,De2,2001, que dispõe sobre o Estatuto Penitenciário do Estado do

Amazonas, inexistindo obices quanto aos nomes indicados pelo senhor Governador do Estado do

Amazonas em exercício, segundo teor da aludida Mensagem Governamental, para comporem o

Conselho Penitenciário do Estado do Amazonas - COPEN, como Profissionais atuantes nas ares

de Direito Penal, Direito Processual Penal, e um Representante da Comunidade, para cumprimento de

restante de mandato,

Ainda nesse contexto, a regular tranitação da matéria sob análise, nesta Casa de

Leis está prevista no Art, 28, inciso XVlll, alínea "b', & Constituição do Estado do Amazonas, que

determina, verbis:

Constituição do Estado do lmazonas

Art, 28, É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa

XVlll - aprovar, previamente, por voto secreto, a escolha de:

b) Membros do Conselho Estadual de Educaçã0, de Cultura, Ciência, de

Tecnologia e Meio Ambienb, de Defesa do Consumidor, de Despoúo e outros

que vierem a ser criados.

ilt-voTo:

Em razão de tudo acima exposto, e ccm fundamento no que preceitua os artigos 61,

lV; 69, $S 10e20, da Lei Federal no7.210, de 11,Ju1.1984-LEP; no artigo 1'10, S20, da Lei Estadual n0

2,711,de28,De2.200'1 - Estatuto Penitenciário do Estado do Amazonas, em concurso com o artigo 28,

inciso XVlll, alínea "b" parte final, da Constituição do Esbdo do Amazonas, emito V0T0 FAVORAVEL

à aprovação da indicação dos nomes, para comporem o Conselho Penitenciário do Estado do

Amazonas - COPEN, como Profissionais na área de fireito Penal; na área de Direito

Pá9, 4

EdiÍicio Deputado José de Jesus Lins de Albuquerque - 4o Andar - Sala 425

Av. lvlário Ypiranga Monteiro, 3950 - Parque Dez - CEP 69,050-030 - Manaus - Amazonas
Fone: (92) 3183-4430 E-mail: deputado.:abomaciel@aleam.gov,br



Poder Legislativo

Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas

Parecer CSP - 20'19.1 .00

Penal; e um Representante da Sociedade amazonense, para cumprimento de restante de mandato,

indicados através das Mensagens Governamentais n0 75, de 04.Jun.2018, consoante Decreto

Legislativo no 2112019 anexo.

E como voto, salvo melhor juízo do C, rlenário desta E. Casa Legislativa,

S. R,, da COMISSÃO ESPECIAL, da Assembleia Legislativa do Estado do

Amazonas, aos 12 dias do mês de junho do ano de 2019.

ALCIMAR EIRA - "CABO MACIEL"

Deputado EstaJual

RELATOR
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