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02.12.2015 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Boa tarde a todos e 

a todas. Quero aqui registrar a presença dos Srs. Deputados Coronel Telhada, Márcia 

Lia, Marta Costa e Beth Sahão, vice-presidente, e dar início aos nossos trabalhos nessa 

tarde. Essa é uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, onde temos o 

prazer de receber como convidada nessa tarde a Dra. Berenice Gianella para que 

possamos falar sobre a Fundação Casa: desafios, oportunidades e a gestão atual. 

Sem mais delongas, passarei a palavra à presidente Berenice Gianella para que ela 

possa nos trazer as informações sobre a atual administração e o atual momento da 

Fundação. A seguir, os deputados terão a oportunidade de fazer suas perguntas e 

intervenções para que possam ter as respostas da Dra. Berenice. 

Dra. Berenice, boa tarde. Em nome da Comissão de Direitos Humanos eu lhe dou 

as boas-vindas e nesse momento lhe transfiro a palavra.  

Será que nós temos um microfone avulso aí? 

 

A SRA. BERENICE GIANELLA - Boa tarde a todos. Gostaria de saudar o 

deputado Carlos Bezerra Jr. e em seu nome saudar os demais deputados presentes, a 

deputada Beth Sahão, que fez o convite para que eu comparecesse aqui. Queria saudar 

os demais presentes, acho que a maioria aqui é funcionária da Fundação Casa, e 

agradecer o convite para estar aqui porque é sempre uma oportunidade de nós 

mostrarmos um pouco dos números da Fundação Casa e do trabalho que é feito lá com 

os adolescentes. 

Eu pediria para passar a apresentação, por favor. 

Primeiramente, eu trouxe alguns números. O primeiro mapa mostra dados da 

Secretaria de Segurança Pública, não da Fundação, que mostram as prisões de adultos e 

apreensões de adolescentes. Os números em vermelho são apreensões de adolescentes e 

os em azul são prisões de adultos. Percebemos que a grande maioria daqueles que 

praticam crimes e são pegos em flagrante são adultos. Inclusive usei várias vezes esse 
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gráfico para defender a não redução da maioridade penal. Notamos também que de 2008 

a 2014, cresceu em mais de 100% a apreensão de adolescentes na prática do crime, a 

grande maioria por envolvimento no tráfico de entorpecentes – tráfico que nem sempre 

é tráfico, mas é qualificado como tal. 

Esse número é o número de adolescentes que passam anualmente na Fundação. 

Percebemos que de 2008 a 2014 houve um aumento de 55% na entrada de jovens. O 

ano passado nós atendemos 33.670 adolescentes e esse ano já estamos em 27 mil, 

devendo chegar muito próximo do número do ano passado. Notamos também uma 

curva ascendente de entrada de adolescentes na Fundação. Lembrando que nem todos os 

adolescentes que são apreendidos em flagrante são encaminhados à Fundação, porque 

muitos são soltos na própria delegacia por praticarem crimes de menor potencial 

ofensivo. 

O próximo quadro é uma média mensal por medida na Fundação. A linha 

vermelha são os jovens que estão em internação. Notamos que de 2008 a 2015 também 

houve um aumento de 77% na aplicação de medidas de internação. Em 2006, quando 

cheguei na Fundação, nós tínhamos 4.733 internos e hoje são 7.705. Na segunda linha, 

que é de internação provisória, também notamos um aumento de quase 100%, passando 

de 899 a 1.717, e também temos um aumento importante, apesar de menor, da medida 

de semiliberdade. 

Esse mapa pode parecer fora de contexto, mas eu tenho falado muito que em São 

Paulo se interna demais. O Poder Judiciário, especialmente no interior do Estado, acaba 

internando muitos jovens de primeira passagem por tráfico, que não deveriam ficar 

internados conforme as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente e do 

Sinase. E esse mapa, que foi feito pela Secretaria de Direitos Humanos do governo 

federal, mostra bem esses números, os últimos que o governo federal tinha disponíveis, 

de 2012; nele, o que percebemos é que a maioria dos estados em verde mais claro, têm 

privados ou restritos de liberdade de 0,01 a 0,10% dos adolescentes que moram naquele 

estado. Apenas o estado de São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco têm de 0,11 a 

0,20% dos adolescentes. São Paulo tem hoje quase 10 mil jovens; Rio de Janeiro tem 

1.800; Minas, 1.700. Independentemente de São Paulo ser um estado que tem uma 

população maior, ele tem um percentual de adolescentes internado maior do que os 

outros estados. Mais do que nós, só o Distrito Federal, que é marcado por um perfil de 

adolescente envolvido com homicídios e latrocínios, então teria uma lógica de 
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internação maior, e o estado do Acre que, não sei exatamente por qual motivo, tem o 

maior percentual de adolescentes internados. 

Esse outro quadro mostra a atualidade da Fundação, que são os adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa. Lembrando que hoje não fazemos mais 

liberdade assistida; ela e a prestação de serviços à comunidade são executadas pelos 

municípios, nós fazemos apenas a internação, a semiliberdade e, por consequência, a 

internação provisória, que é quando os jovens ficam 45 dias aguardando a sentença. 

Diariamente, nós atendemos aproximadamente 9.900 jovens; 77,5% em 

internação, 15,22% aguardando a sentença, portanto, em internação provisória; 4,84% 

em semiliberdade; 1,82% em internação sanção, que são os jovens que descumpriram 

liberdade assistida ou semiliberdade anterior e acabam internados por, no máximo, três 

meses; e 0,62% em atendimento inicial, que são aqueles jovens que não ficam na 

delegacia, vêm direto para Fundação Casa. 

Por região de moradia dos adolescentes, nós temos hoje quase 49% dos jovens 

vindos do interior do Estado. A Capital responde por 26,5% das internações; a Grande 

São Paulo, por 17%; o litoral, 6%. Notamos aí realmente um crescimento da população 

de jovens vindos do interior. 

O quadro seguinte são os atos infracionais praticados pelos adolescentes. O roubo 

qualificado sempre ocupou o primeiro lugar na Fundação, mas ele representava algo em 

torno de 55 ou 56%, enquanto o tráfico representava de 14 a 15%. A partir de 2006 ou 

2007, o tráfico foi crescendo, ultrapassou o roubo em 2011 e agora, do ano passado para 

cá, o roubo voltou a ultrapassar o tráfico. Nós temos hoje na Fundação 43% de jovens 

internados por roubo qualificado e 39% por drogas. A maioria vem do interior porque 

os juízes de São Paulo seguem a súmula do STJ, só internando quando se trata da 

segunda ou terceira passagem, mas o juiz do interior, não. 

Acho que é importante salientar que, e esse é um dado que eu também usava com 

relação à questão do meu posicionamento contra a redução da maioridade penal, nós 

temos na Fundação Casa apenas 0,99% dos jovens internos por homicídio qualificado e 

0,77% por latrocínio, ou seja, são números muito baixos em relação a esses crimes 

considerados hediondos. 

Por faixa etária, o que temos aí é que a grande maioria da nossa população tem 

entre 15 e 17 anos, 73%; temos 20% com mais de 18 anos e esse número tem 

aumentado nos últimos anos – girava em torno dos 16 ou 17% e hoje temos mais de 
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20% de jovens com mais de 18 anos, ou seja, praticaram um crime antes dos 18, mas 

ficam aqui até completarem 21; e temos 6,3% dos jovens entre 12 e 14 anos. 

Na questão de gênero, esse número também não se alterou muito nos últimos anos 

e ele é muito parecido no país todo: a população feminina que está cumprindo medidas 

gira sempre em torno de 4 ou 4,5% e a masculina 95 ou 96%. Esse número é 

basicamente igual em todos os estados da Federação. 

Por cor de pele, e essa “cor de pele” é uma autodenominação, são os adolescentes 

que respondem à pergunta, 54% se autodeclaram pardos; 13% pretos; 31% brancos; 

0,2% indígenas; e 0,3%, amarelos. A grande maioria dos indígenas está no litoral sul, 

como Peruíbe e Vale do Ribeira. 

De 2006 até agora, o estado de São Paulo desenvolveu um amplo programa de 

construção de novos centros e descentralização do atendimento. Além de terem sido 

construídas 74 novas unidades de internação, tivemos 15 unidades novas de 

semiliberdade e seis centros de atendimento inicial que estão incluídos nos 74. Então 

hoje, em São Paulo, temos 151 centros. O 1 é o que começou a funcionar hoje, que é 

Presidente Bernardes, que não conseguimos inaugurar justamente porque íamos fazer a 

inauguração hoje e acabamos vindo para cá, então estamos ocupando a unidade e 

deixamos a inauguração para fazer um pouco depois. 

Com essa construção de unidades, São Paulo conseguiu fazer a descentralização 

do atendimento. Em 2005, 82% dos jovens da Fundação estavam cumprindo medida na 

Capital, e apenas 18% no interior. Hoje, conforme mostrei, 26% são da Capital; 48% do 

interior; 6,1% no litoral e 17% na Grande São Paulo, o que foi um benefício porque, de 

fato, aproximou o jovem da sua família. Ainda temos alguns jovens do interior em São 

Paulo, mas são poucos. A maioria estamos conseguindo atender nos diversos centros. 

A evolução do número de centros: em 2006, tínhamos 95 e em 2015, 151. Se 

fizermos uma conta, não vai dar os 74 centros que construímos. Na verdade, não dá 

porque desativamos o complexo Tatuapé, que tinha 18 unidades, então também 

precisamos reduzir as 18 unidades do complexo e somar o que foi construído. Foi uma 

grande evolução, acho que todos que lidavam na área de Direitos Humanos achava que 

o Tatuapé há muito não tinha condições de abrigar adolescentes e ele foi desativado em 

outubro de 2007. 

Essa é a evolução do número de vagas médias mensais versus o número de 

lotação. Percebemos que tínhamos vagas sobrando até 2010, em 2011 também não 

tivemos grande dificuldade. A partir de 2012 tivemos um aumento de internação, e 
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apesar de termos continuado a construir o centro, houve um aumento maior de 

internação, mais ou menos proporcional. 

O que notamos é que em vários municípios onde inauguramos unidades, houve 

aumento de internação, algo do tipo: “Agora que tenho uma unidade aqui, vou colocar 

os meninos”. Havia vários juízes que às vezes não aplicavam a medida de internação 

porque tinham dó de mandar o adolescente para São Paulo e hoje aplicam porque sabem 

que tem um equipamento lá próximo, que ele vai ser o juiz corregedor, enfim. 

Hoje, nós temos uma escassez de vagas: 8.986 vagas e 9.964 adolescentes. Essa 

escassez varia muito ao longo do ano, porque normalmente no começo e no final do ano 

há uma diminuição do número de jovens e praticamente alcançamos esse patamar do 

mês de maio ou até os meses de outubro e novembro. 

A partir de 2012, por conta desse aumento da internação, nós obtivemos uma 

autorização do Tribunal de Justiça de São Paulo para aumentar as unidades em até 15% 

a mais da sua capacidade. A maioria das novas unidades comportam 56 jovens e estão 

recebendo até 64. Então, quando se fala em superlotação das unidades, temos unidades 

que comportam 56 e estão com 8 adolescentes a mais; unidades de 72 que estão com 80 

jovens; de 88 que estão com 100 jovens: sempre dentro desses 15% a mais. Não é o 

ideal, reconhecemos, porque o ideal seria que houvesse vagas para todos, mas temos aí 

um problema de excesso de internações, internações indevidas também. 

Nós temos apenas algumas unidades da Capital localizadas no complexo Brás, no 

centro, ao lado do fórum, que são maiores, algumas para 170 jovens, e que estão com 40 

ou 30% a mais, mas são unidades que recebem adolescentes em internação provisória. 

São essas que estão com o maior excesso de população. 

Esse mapa também mostra o que foi encontrado e como é hoje, falando não de 

unidades, mas de espaços de atendimento, porque às vezes uma unidade tem espaço 

para internação e internação provisória. Em 2005, nós tínhamos 52 espaços de 

atendimento para até 60 jovens, hoje temos 151 espaços de atendimento para até 60 

jovens, porque houve essa construção de unidades pequenas, de tamanho reduzido, 

conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Embora a resolução de 1996 do Conanda preveja desde 1996 que as unidades 

deveriam ter no máximo 40 jovens, nosso entendimento é que essa resolução seja 

apenas uma recomendação, sem força de lei, e o Tribunal de Justiça também já 

reconheceu isso em algumas ações. Portanto, não há uma obrigatoriedade de as 

unidades terem até 40 jovens, mas há uma obrigatoriedade de elas terem o tamanho 
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reduzido, que é o que temos feito com a construção de unidades menores. Aquelas 

últimas com até 170 jovens são as unidades de que eu falei: temos quatro unidades no 

interior para até 120 jovens, mas eles são divididos em quatro módulos de 30, então 

ficam em espaços separados, e temos apenas algumas unidades aqui no Brás que são 

para 130 e 170 jovens. 

Esse é o modelo do centro socioeducativo que foi construído. Com a construção 

das 74 unidades, foram abertas 4.305 vagas. Como um termo de comparação, já que 

coloquei que estamos com quase 800 vagas faltando, Minas Gerais tem 1.800 jovens e 

faltam 400 vagas. Então comparativamente até a nossa falta de vagas é menor do que o 

acontece na maioria dos outros estados e vou mostrar isso um pouco mais para a frente. 

Essa unidade, na parte da frente, que não aparece aí na foto, tem a área 

administrativa. Dentro desse prédio, embaixo, tem as salas de aula, as salas de curso, o 

refeitório dos adolescentes; os dormitórios são no primeiro andar, naquela foto do meio, 

e no segundo andar temos uma quadra poliesportiva que é usada também em festas, 

comemorações e visitas de familiares. 

Em todos os nossos centros, os jovens estão matriculados no ensino formal 

ministrado pela Secretaria Estadual de Educação. Os nossos jovens recebem tudo o que 

todos os jovens da rede pública recebem de material, lanche, etecetera, e prestam os 

mesmos exames. Ontem e hoje, nós temos 1.400 jovens que estão fazendo o Enem; o 

Enem dos nossos jovens é em data diferente da dos outros por questões de logística do 

Ministério da Educação, mas todos os nossos jovens são matriculados, têm acesso a 

vestibulares, ao ensino técnico. A Etec nos dá isenção de matrícula para os jovens 

fazerem vestibular e eles fazem todas as provas: Enem, ProUni, enfim. Temos os cursos 

de educação profissional básica, são 73 cursos com carga de até 54 horas. 

Nós não conseguimos ministrar cursos técnicos propriamente ditos por dois 

motivos básicos: primeiro, porque o curso técnico exige que o adolescente ou tenha 

concluído o ensino médio, ou esteja cursando o ensino médio, e os nossos adolescentes, 

apesar de a maioria ter idade para estar no ensino médio, está no fundamental, portanto 

não conseguiria fazer o ensino técnico; e a outra questão é que o ensino técnico tem uma 

duração maior, de dois ou três anos, e os nossos jovens ficam, em média, dez a 11 

meses na Fundação. Então, criamos junto com a Etec, hoje também como Senac, cursos 

de educação profissional básica, que são cursos de educação profissional previstos na 

LDB, mas que têm uma duração menor e podem ser feitos por jovens com problemas de 
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deficiência na escolaridade. É mais ou menos o mesmo curso que se tem no Pronatec, é 

uma proposta parecida com o Pronatec FIC. 

Depois, temos arte e cultura: temos parceria com algumas entidades que fazem 

música como o Projeto Guri, que trabalha conosco, também a Cedap, o Cenpec, que 

também é uma ONG bastante reconhecida que faz atividades culturais e artísticas 

conosco. São ONGs que são remuneradas pela Fundação; são conveniadas e totalmente 

remuneradas pela Fundação, salvo o Guri que é remunerado pela Secretaria de Cultura 

do estado. 

Além disso, temos as atividades esportivas, temos professores de educação física 

em todas as unidades, um calendário de atividades em que a cada dois meses temos um 

campeonato entre as unidades, atendimento médico e odontológico, psicólogos e 

assistentes sociais nos centros e, como falei, os jovens da Fundação participam de tudo 

o que tem na rede pública. Participaram das Olimpíadas de Matemática, nós tivemos, 

esse ano, seis jovens da Fundação que receberam menção honrosa nas Olimpíadas e já 

tivemos também um jovem que estava na Vila Maria, era multireincidente, ganhou o 

prêmio de 1º lugar de poesia no Concurso Nacional de Língua Portuguesa e foi até 

Brasília para receber o prêmio. Temos também o Time do Emprego da Secretaria de 

Desenvolvimento, que trabalha conosco, e temos um projeto muito interessante com a 

Fundação Lemann que é o ensino de matemática pela Khan Academy. Nós temos várias 

unidades em que os jovens têm aula no computador, o que é muito interessante porque 

os jovens fazem fila para fazer o curso e foi um grande reforço que tivemos. 

Todas essas questões mereceram, em 2011 e 2012, elogios do Conselho Nacional 

de Justiça. Entre 2011 e 2012, o Conselho Nacional de Justiça visitou todas as unidades 

de internação do País inteiro e apontou no seu relatório, como pontos positivos de São 

Paulo, a construção de unidades descentralizadas e a criação de sistemas de controle, 

citou muito claramente a atuação da corregedoria da Fundação, o que é importante para 

evitar eventuais abusos, atestou que as instalações das unidades estavam limpas e bem 

conservadas e que o cenário nas unidades era, de modo geral, de organização, com os 

adolescentes o tempo todo ocupados nos cursos e bem atendidos.  

Percentualmente falando, o CNJ apontou que 96,8% frequentavam diariamente a 

escola, 91% participavam de cursos e oficinas, 97% tinham atendimento psicossocial e 

tinham atividades médicas e esportivas e 99% recebiam visitas de familiares. A única 

ressalva que foi feita no relatório do CNJ foi em relação à inexistência de um programa 

de apoio ao egresso, programa incluído no plano decenal de atendimento socioeducativo 
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do estado de São Paulo e estamos agora com a Secretaria de Desenvolvimento Social 

criando esse programa, para que ano que vem tenhamos quatro projetos piloto em 

quatro cidades de portes diferentes para termos a experiência; esperamos que a partir 

daí, possamos multiplicar essa experiência com a assistência social. 

O Conselho Nacional do Ministério Público há dois anos tem feito um relatório de 

avaliação das unidades baseado nos relatórios mensais que os promotores fazem e têm 

que encaminhar ao Conselho. No caso do CNJ, eles produziram um relatório para cada 

estado; no caso do Conselho Nacional, eles emitem um único relatório para o Brasil. 

Então temos alguns dados que se referem ao sudeste, outros em que eles falam 

especificamente de São Paulo. Em relação às vagas, eles colocaram que o sudeste 

corresponde a 61% das vagas do País, embora no sudeste more 38% da população de 12 

a 17 anos, reiterando um pouco aquilo que falei no sentido de que nós temos muitos 

jovens internados. Aponta um excesso de lotação de 8% em São Paulo, 8% em Minas e 

28% no Espírito Santo, o que também bate com aquele gráfico que eu havia mostrado. 

Em termos de regionalização do atendimento, São Paulo ficou em segundo lugar, 

apenas atrás do Espírito Santo. Eles fizeram uma relação entre o número de unidades de 

internação, a área do Estado e sua população, então, com esses três fatores, o estado de 

São Paulo foi considerado o segundo melhor estado em termos de localização de 

unidades e atendimento de adolescentes. 24% desses adolescentes, segundo esse 

relatório do Conselho Nacional do Ministério Público, estariam fora da sua região de 

moradia. 89% das unidades foram consideradas salubres; 86% das unidades do sudeste 

tiveram suas salas de aula classificadas como adequadas; 80% das unidades da mesma 

região possuem espaço adequado para a profissionalização e 89% das unidades 

disponibilizam espaço para esportes, cultura e lazer. O CNMP fez uma crítica à 

existência de inúmeros adolescentes com problemas graves de transtorno mental nas 

unidades, o que é uma questão que viemos batendo há muito tempo, porque a saúde 

pública não tem conseguido dar conta desses jovens com problemas graves de saúde 

mental, eles acabam, às vezes, praticando crimes por conta da deficiência que têm e 

acabam vindo parar na Fundação. 

Ainda no relatório do CNMP, foi comprovado que 91% dos adolescentes têm o 

plano individual de atendimento elaborado por uma equipe multiprofissional formada 

por psicólogos, assistentes sociais, o pessoal da área pedagógica, da área de saúde e de 

segurança. Fez críticas com relação à inexistência do programa de acompanhamento ao 

egresso e colocou a respeito da qualidade do relatório elaborado pelas equipes técnicas 



9 

dos programas de internação da região sudeste que 87% desses relatórios foram 

considerados adequados. 

Com relação às fugas, que entra um pouco no tema que a deputada nos queria 

ouvir falar a respeito esse ano, eu trouxe o quadro de 2003 a 2015. Esse ano, nós 

tivemos, até o momento, 528 fugas. Conforme os jornais já noticiaram, foi o maior 

volume desde 2005, mas deve-se considerar a população também. Em 2005, os 775 

jovens, que até em números absolutos são maiores que esse ano, representaram 3,57% 

da população da Fundação Casa, e os 528 desse ano representam 1,95%. É um número 

grande, sem dúvida alguma foi uma situação que nos preocupou bastante, mas que está 

longe de ser aquilo se viu na Fundação em termos de indisciplina nos anos de 2003, 

2004 e início de 2005.  

Esse mapa traz essa proporção de fugas com recapturas e privação de liberdade, 

mostrando à população que o que nós temos é 1,95%; 131 foram recapturados em 

menos de 24 horas e nós tivemos 192 adolescentes que voltaram depois das 24 horas, 

seja por um mandado de busca e apreensão, seja porque as famílias trouxeram de volta, 

seja porque foram pegos em novas infrações. 

Em relação às rebeliões, lembre-se que nós fazemos uma distinção na Fundação 

entre rebeliões, movimentos de indisciplina e tumultos, classificamos de acordo com os 

danos que são causados, o número de pessoas envolvidas, enfim. Nós tivemos em 2003 

até 2006 um número bastante alto de rebeliões, especialmente em 2003, que foram 80 

rebeliões, em 2005, foram 52, a partir daí foi diminuindo e desde 2012 acabamos tendo 

um número um pouco maior de rebeliões. Esse ano tivemos nove, que é um número um 

pouco maior que o do ano passado, quando foram sete; além disso, tivemos, esse ano, 

20 princípios de tumulto e mais sete movimentos de indisciplina. Depois, se os senhores 

quiserem, eu tenho o gráfico ano a ano de todas essas ocorrências que classificamos de 

acordo com a gravidade e o número de adolescentes envolvidos. 

Em linhas gerais, era isso. Estou à disposição para os questionamentos que V. 

Exas. desejem fazer. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Eu agradeço. Só 

um minutinho. Nós todos temos compromisso, espere só um minutinho. Por favor, eu 

vou dizer qual será a dinâmica da nossa audiência pública na tarde de hoje. Como foi 

preestabelecido em encontro com os deputados, a dinâmica dos nossos trabalhos será a 

seguinte: a partir desse momento, cada um dos deputados poderá fazer a sua inscrição 
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para que possa fazer suas intervenções e para que a nossa convidada possa responder a 

cada uma delas. 

Só um minutinho. O secretário da Comissão está onde? 

Nós estabelecemos um período até as 16 horas e 30 minutos para as intervenções, 

que é o prazo da nossa audiência pública. Os deputados farão suas intervenções e, uma 

vez esgotadas, a seguir abriremos as inscrições para que a plateia também possa fazer 

suas intervenções num período de três minutos para cada intervenção, assim solicitado. 

Para que não percamos mais tempo, queria apenas fazer uma observação enquanto 

os deputados se inscrevem. A primeira inscrita é a deputada Beth Sahão, vice-presidente 

dessa Comissão, pela ordem, deputada Marta Costa. 

 

A SRA. - Eu queria só fazer uma sugestão. Talvez nós pudéssemos fazer as 

nossas perguntas e, no final, a Dra. Berenice responderia a todas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Perfeito. Acho que 

vamos sentindo como vão indo as intervenções e os debates. Eu só pediria aos 

deputados que tivessem compreensão e entendimento de participação democrática entre 

uns e outros para que todos pudessem ter mais ou menos o mesmo tempo de 

intervenção, e conforme a dinâmica dos trabalhos for avançando, vamos conduzindo. 

Lembrando que o nosso período preestabelecido é das 16 horas e 30 minutos. Eu 

gostaria apenas de, uma vez inscritos os deputados, e por isso chamei o secretário para 

que pudesse fazer a lista de inscrições e me trouxesse, fazer um comentário, uma notícia 

que vi, publicada ontem no portal de notícias G1 e gostaria de ouvir o comentário da 

presidente Berenice Gianella até em virtude de toda essa apresentação que foi feita. 

A matéria do G1 dizia que internos da Fundação Casa prestam Enem por 

universidade e liberdade. É uma matéria sobre os internos inscritos no Enem em todo o 

estado e levanta que 1.154 jovens fizeram inscrição para a prova, apontando um 

crescimento de 7% em relação aos inscritos em 2014. Eu gostaria de ouvir a opinião da 

senhora sobre como a Fundação casava ali esse processo e como os jovens que vão 

fazer essas provas enxergam essa possibilidade de acesso ao ensino superior, o que me 

parece um avanço. 

 

A SRA. BERENICE GIANELLA - Os jovens têm participado do Enem desde a 

primeira edição que houve. O Ministério da Educação, como eu falei, tem uma data 
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específica para realizar o Enem tanto nas unidades da Fundação Casa quanto no sistema 

prisional; é uma data diferente da das pessoas que estão livres. Há um incentivo nas 

unidades para que os jovens prestem o Enem. Primeiro porque ele significa a conclusão 

do ensino médio, e segundo porque ele consegue vagas na universidade. Então já 

tivemos e temos anualmente vários jovens que, por conta das notas no Enem, 

conseguem vaga no ProUni; temos jovens que continuam internados, mas estão fazendo 

faculdade; jovens que conseguem ingressar na faculdade e são liberados pelos juízes e 

há todo um trabalho da equipe pedagógica da unidade, formada pelo coordenador 

pedagógico, o pedagogo e pelos agentes educacionais e pelo pessoal das escolas 

públicas, no sentido de dar um reforço de aulas naquilo que é necessário. E é a 

oportunidade que os jovens que já concluíram o ensino médio – porque temos jovens lá 

que já concluíram o ensino médio e, portanto, não frequentam mais a escola – têm para 

efetivamente concluir os estudos e poder ter acesso à universidade. 

O problema que muitas vezes eles enfrentam é, ao sair da Fundação, relacionado 

ao orçamento familiar para ter acesso à universidade como meio de transporte, compra 

de material, etecetera, o que não seria mais um problema da Fundação, mas da 

assistência social. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Pela ordem, então, 

a deputada Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Boa tarde a todas e a todos. Queria primeiramente 

cumprimentar o presidente Carlos Bezerra Jr. da Comissão de Direitos Humanos, 

deputado Telhada, deputada Marta Costa. E gostaria também de cumprimentar 

especialmente a nossa convidada, a Sra. Berenice, presidente da Fundação Casa. 

Lembrando que nós já há algum tempo insistimos para a sua vinda aqui a esta Comissão 

por uma série de motivos e nunca é demais destacar que tem artigos que rezam nesta 

Casa estabelecendo não só a vinda do presidente do Conselho e secretário de Justiça, 

mas também da presidente da Fundação Casa, no seu caso. Caso não venha, que remeta 

semestralmente a esta Casa relatórios contendo tudo aquilo que ocorre na Fundação 

Casa. 

Eu tenho vários questionamentos aqui. Primeiramente, reconheço o seu esforço, 

Berenice; não é a primeira vez que estamos juntas aqui, na legislatura anterior nós 

também fizemos alguns debates sobre outras questões que naquele momento afloravam 
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na Fundação Casa, então quero agradecer sua participação. Reconheço também e tenho 

dito isso a respeito do seu esforço à frente da Fundação no sentido de encontrar 

alternativas, melhorar, resolver problemas e diminuir conflitos. 

Mas vemos também que tem sido muito complicado. Por exemplo, na sua 

apresentação, você coloca que tem um número menor de vagas, ou seja, falta de vagas. 

O Ministério Público coloca em torno de 1.470 vagas em todo o Estado, são números do 

Ministério Público. Na Capital, nós temos uma capacidade de 3.061 adolescentes, mas 

chegaram a receber 3.623; e nas unidades do interior, que poderiam acomodar 5.018 

adolescentes, esses números atingiram 5.926 adolescentes. Há aí um déficit de vaga de 

1.470 vagas que seriam necessárias para preencher essa necessidade. 

O que foi objeto da nossa preocupação em trazer você aqui a esta Comissão, ou 

melhor, a senhora – desculpe às vezes a informalidade – foi a questão das fugas. 

Quando era FEBEM, que só depois foi transformada em Fundação Casa, havia um 

número alto de fugas, depois na transformação da Fundação Casa, esse número deu uma 

queda. Depois, em seguida, ele voltou a subir novamente e agora, neste ano de 2015, no 

nosso entendimento a coisa explodiu, porque é muito alto o número de 528 adolescentes 

que fugiram da Fundação Casa, sendo apenas 128 recuperados. 

Eu tenho vários desdobramentos a respeito disso. Primeiramente, a Fundação 

Casa coloca uma empresa terceirizada para fazer a segurança, o que se mostrou 

desastroso porque a empresa faliu, quebrou, e a Fundação ficou um período sem 

segurança. E aí parece aquela coisa de querer tapar buraco, isso é que foi muito ruim.  

E a nossa crítica, embora não seja objeto desta nossa audiência, mas já fizemos 

outras audiências aqui nesta Casa a respeito, é em relação à terceirização do serviço 

público. Ela se mostra ineficiente e ineficaz, sendo esse um exemplo típico de como 

essas empresas atuam quando são terceirizadas, ou seja, elas não têm responsabilidade 

nenhuma.  

Aqui na Assembleia nós tivemos isso no final do ano passado. Não sei se o 

deputado Carlos Bezerra, que aqui nesta Mesa é o único, como eu, reeleito – os demais 

são eleitos nesta legislatura – se lembram: foi a mesma coisa, nós tivemos aqui o 

pessoal da faxina, a empresa faliu e não havia ninguém para pagar o salário dos 

funcionários e isso tornou-se uma tragédia para eles em pleno final do ano. E na 

Fundação Casa a mesma coisa. 

Eu queria saber: esta é uma das razões que leva a esta fuga? E outra coisa que me 

deixa indignada porque sou psicóloga de formação: já visitei a Fundação Casa, várias 
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unidades dela, e fico pensando que se a Fundação tem todas essas questões que a 

senhora levanta e até reconheço, não estou aqui duvidando de maneira nenhuma, de 

melhoria; de oferecimento de ONGs que atuem em atividades culturais, educacionais e 

esportivas; que o Conselho Nacional de Justiça veio, fez um levantamento e aprovou 

vários quesitos da Fundação; que veio o Conselho Nacional do Ministério Público e fez 

o mesmo, referendou; e, no entanto, chega um ano como este e nós temos um número 

tão elevado de fugas. O que acontece com esses adolescentes? Ou seja, ninguém foge do 

lugar que gosta, onde está se sentindo bem. Os garotos em sua maioria são homens, são 

97... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Por favor, por 

favor. Deputada Beth, só um minuto, por favor. Deputada Beth está se manifestando, 

ela está com a palavra. Eu solicito que as manifestações sejam direcionadas à lista de 

inscrições quando do momento oportuno dessa audiência, mas que seja respeitada a 

palavra da oradora que se manifesta nesse momento. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Eu queria saber o porquê dessas fugas. Quais são 

as razões que levam esses adolescentes a fugirem em massa? A senhora mesma 

reconhece que esse ano houve um número maior de rebeliões, são nove rebeliões, um 

número surpreendente, acima do que normalmente seria esperado. Nesse sentido, é 

preciso saber por que eles estão fugindo de lá, o que está acontecendo. É preciso se 

questionar em relação a isso, ou vamos achar que eles fogem porque querem fugir? Eles 

fogem porque há algum motivo, ou vários, e precisamos entender esses motivos. Nós 

estamos aqui, quero dizer a todos vocês, para ajudar e contribuir na solução nos 

problemas da Fundação Casa, que não são poucos. E sabemos disso porque tem sido 

recorrente a publicação de notas, matérias e reportagens que se referem a problemas que 

acontecem naquela Fundação. E nós, deputados estaduais, temos a obrigação de 

acompanhar, fiscalizar e cobrar atitudes capazes de fazer alterar esse estado de coisas. 

Estamos aqui para isso e vamos até o fim na nossa missão tentando cumprir isso, como 

reza o nosso mandato e como aquilo que deveríamos fazer. 

Então, essa é uma questão que eu gostaria que a senhora respondesse. Da 

contratação da Aviseg, eu gostaria também que fossem remetidos a esta Comissão, Sr. 

Presidente, os contratos de licitação desta empresa. Quanto ela ficou, como foi feito o 
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processo licitatório, quem concorreu e, enfim, os moldes em que foram estabelecidos 

esse contrato, sobre os quais gostaríamos de saber e acompanhar. 

Uma outra questão diz respeito aos próprios trabalhadores. Quantos processos 

administrativos contra servidores foram instaurados nos últimos cinco anos, quantos 

concluíram pela demissão e quantos foram revertidos por decisão judicial, se a senhora 

tem essa possibilidade de nos passar estes dados. Isso porque temos algumas 

informações, presidenta, que alguns servidores da Fundação denunciaram nas redes 

sociais a perseguição feita pela corregedoria, que instaura processos administrativos 

como instrumentos de perseguição por suposta infração e por expressarem opiniões, o 

que eles consideram uma verdadeira Lei da Mordaça. Queria que a senhora nos 

esclarecesse isso: até que ponto, de fato, há essas perseguições, se é que elas existem, e 

como estão sendo conduzidas na medida em que esses processos administrativos são 

abertos. 

O que eu também gostaria de saber é o seguinte: tem aqui uma reportagem, 

inclusive, que desde 2008 haveria um compromisso de que o complexo do Brás seria 

desativado. Gostaria de saber por que esse complexo não foi desativado, se ele o será e 

quando o será, uma vez que me parece que ali também é um complexo que acaba 

levando a uma série de problemas. 

E por fim, quero também que a senhora esclareça um pouco mais quais as 

medidas. Sempre fazemos aqui uma série de audiências, inclusive já fizemos uma da 

qual a senhora participou, e este ano fizemos outra da questão da redução da maioridade 

penal. Na primeira, a senhora esteve aqui, trouxe dados importantes que acabaram 

elucidando muito o nosso debate. Esse ano nós fizemos outra e temos críticas de alguns 

especialistas que dizem que as medidas socioeducativas não são empregadas na sua 

totalidade, porque talvez se elas o fossem, como deveriam, teríamos menos problemas 

entre os adolescentes da Fundação Casa.  

Eu queria que a senhora nos esclarecesse a respeito da aplicabilidade dessas 

medidas socioeducativas e mais: quando a senhora fala das ONGs, isso também é mais 

um problema. Não que eu seja contra a contratação de ONGs, eu só quero que isso seja 

mais esclarecido do ponto de vista de quais as tarefas que elas desenvolvem, quem 

fiscaliza, se é a própria Fundação Casa, qual o custo que isso representa para Fundação 

e também se há um cronograma de construção, ampliação e reforma das unidades para 

que possamos diminuir essa superlotação que periodicamente vem sendo denunciada 

por órgãos da imprensa. 
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Para finalizar mesmo, um dado que eu considero importante que a senhora trouxe, 

que é a interiorização da internação. Hoje nós temos, segundo seus próprios dados, 48% 

dos adolescentes que são do interior, 26% da Capital e mais um tanto da região 

metropolitana e da Baixada. Na sua percepção, o que tem levado a essa interiorização? 

É exclusivamente é a visão do juiz? Será que é porque no interior as coisas se diluam 

menos e haja uma pressão maior da opinião pública para que um garoto que cometa 

qualquer delito tenha que ser privado de liberdade? Como é isso na sua opinião? A 

senhora acha que talvez uma integração maior entre os juízes da Capital e os juízes do 

interior, comandada inclusive por alguns desembargadores do próprio Tribunal de 

Justiça, poderia reduzir esse número de internação no interior? Porque a senhora disse 

que no interior, às vezes, qualquer ato de um adolescente infracional imediatamente leva 

os juízes a pedirem a sua internação, o que é diferente da Capital, porque na Capital há 

uma tolerância maior e eles levam em conta a súmula à qual a senhora se referiu. Eu 

queria saber porque acho que aí é algo no qual nós também podemos intervir, reduzindo 

o número de internações de adolescentes no interior. 

No mais, era isso e eu gostaria, então, que a senhora nos esclarecesse a respeito 

dessas questões. Muito obrigada, presidente. 

 

A SRA. BERENICE GIANELLA - Em relação à questão das fugas, e vou 

começar por aí, ninguém privado de liberdade, por melhor que esteja, não vai querer 

fugir. Não existe isso. A pessoa pode estar num hotel cinco estrelas com piscina, uísque 

na geladeira, etecetera e tal, mas se ficar mais de um mês sem poder sair, ela vai querer 

ir embora. Existe um sentimento que é natural do ser humano que é a liberdade, e para o 

adolescente mais ainda. Imagine a senhora, que já foi adolescente como eu, quando 

tínhamos 15 ou 16 anos ficar sete, oito ou dez meses convivendo com pessoas que você 

não conhece, comendo a comida que não é da sua mãe, sem acesso a drogas, enfim. 

Então, encaramos algumas das fugas como um processo até natural dentro do 

sistema socioeducativo. Parte dessas 528 fugas, inclusive, se deram em atividades 

externas: jovens que foram jogar futebol, sair para participar de campeonatos. E eles 

gostam tanto do que fazem que vão, jogam, ganham o jogo e fogem na volta para a 

Fundação, não fogem da ida, porque querem participar da atividade. Nunca tivemos 

fuga na ida, sempre na volta. É óbvio que o nosso atendimento não é da Suíça nem da 

Noruega, mas posso dizer que é melhor que o dos Estados Unidos, onde não há 

liberdade nenhuma, ou o da França, que eu fui conhecer e é uma prisão, ou seja, não 
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tem nada a ver com o que é feito aqui. Mas eu posso dizer que por melhor que demos o 

atendimento, o adolescente sempre terá o instinto de fugir, o instinto de liberdade, isso é 

natural. 

Por que às vezes ele não foge? A equipe obviamente tem que fazer um trabalho 

com ele mostrando que ele está lá para cumprir a medida, que ele precisa permanecer, 

que ele tem atividades para desenvolver e etecetera. Mas as pessoas têm personalidades 

diferentes, então há jovens que se adaptam melhor e outros que não; temos jovens que 

já fugiram três, quatro vezes da Fundação. E vão voltar e fugir de novo; escalam 

muralhas de sete metros. Acho que existe essa questão, nós nunca vamos conseguir ter 

fugas baixas. No outro dia eu estava com o secretário da administração penitenciária e 

ele falou assim: “Esse ano eu tive uma fuga”. Eu até olhei para ele e falei: “Eu não vou 

falar quantas eu tive, se não vão me xingar aqui”. Mas por que ele teve uma fuga? Por 

que ele tem guardas na muralha com metralhadoras dirigidas aos presos. Então, antes de 

ter isso, e eu trabalhei na SAP antes de ter isso, tinha um índice alto de fugas lá também. 

Deixou de ter porque você tem guardas na muralha com a arma apontada e isso impede 

a fuga. Agora, é isso que queremos para o sistema socioeducativo? Não. 

O sistema socioeducativo de São Paulo é o único que não tem Polícia Militar na 

porta e dentro das unidades. Se a senhora for para a maioria dos estados, a Polícia 

Militar está dentro das unidades ou, no mínimo, na porta das unidades. E nós nunca 

quisemos isso, sempre quisemos ter o serviço prestado pelos nossos funcionários sem a 

Polícia Militar. No nordeste, em especial, o presidente da Fundação é coronel, o diretor 

das unidades é da Polícia. Nada contra a Polícia, evidentemente, mas cada um tem o seu 

papel. E mesmo esse rigor que existe em alguns estados não impede a fuga. Tivemos, 

por exemplo, em Pernambuco, onde a Polícia Militar está em todas as unidades, mais de 

18 adolescentes mortos dentro das unidades e vários episódios de fugas, também. 

O que nós entendemos que aconteceu esse ano? Primeiro, devo dizer que dos 528, 

como eu falei, uma parte foi de fugas externas. Temos adolescentes que fogem das 

consultas médicas; das consultas nos CAPS, que não admitem escolta de adolescente, 

então temos um acordo de que os meninos vão sem escolta da polícia e muitas vezes 

eles se aproveitam dessa ausência da polícia para fugir; e temos, como eu disse, esses 

jovens que saem para atividades e acabam fugindo. 

Nós tivemos um problema específico com essa empresa Aviseg, que a senhora 

citou, que atendia várias unidades. Os donos dessa empresa sumiram de um dia para o 

outro, deixaram de pagar os funcionários, nós tivemos que rescindir os contratos e fazer 
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uma nova licitação. Óbvio que isso tem todo um procedimento, o processo tem que ir 

para o jurídico, publicar licitação de novo, enfim. Nesse meio tempo, contamos com o 

apoio dos servidores da Fundação, os agentes de apoio socioeducativo, que fizeram hora 

extra para cuidar das portarias. Só que evidentemente os jovens, os adolescentes, 

perceberam essa certa fragilidade em algumas unidades porque o homem de preto da 

segurança não estava lá e acabaram se aproveitando, em algumas unidades, para fugir.  

Mas cada fuga ou ocorrência que acontece na Fundação eu tenho muita 

dificuldade de uniformizar o entendimento sobre o que aconteceu. Tivemos fugas em 

que a responsabilidade evidentemente foi dos servidores, porque se você está com todos 

os jovens trancados no dormitório e fogem 30 meninos no meio da noite e ninguém sabe 

ou viu, alguma coisa aconteceu. Teve casos em que tivemos unidades invadidas por 

pessoas da comunidade; tivemos uma unidade cujo portão foi derrubado por um 

caminhão e isso possibilitou a fuga. Então, cada caso é um caso. Eu acredito que como 

isso acabou repercutindo, e os meninos sabem das coisas porque veem televisão e as 

famílias contam, isso acabou gerando um pouco esse movimento que acabou pegando 

em algumas outras unidades. 

Nós já recontratamos outras empresas no lugar dessa que faliu; vamos encaminhar 

os processos, mas os processos de licitação no estado de São Paulo têm uma norma que 

todas as secretarias têm que seguir: um caderno de serviços terceirizados só para a 

segurança em que o edital é modelo, tudo é modelo, o preço está padronizado, os 

processos são sempre auditados pelo Tribunal de Contas, Fazenda, etecetera, e são 

processos absolutamente idênticos pro Estado inteiro; e acabou tendo uma repercussão 

na Fundação porque tudo o que acontece lá tem repercussão. Mas essa Aviseg servia 

também à Defensoria Pública, que ficou sem vigilância na porta, como a algumas outras 

secretarias, bem como temos até com alguma frequência problemas com essas empresas 

de vigilância. 

 

A SRA. - Pela oportunidade. Só porque é referente a essa questão: quem hoje faz 

essa segurança? Essa segurança das unidades é terceirizada, houve outras empresas que 

foram licitadas, que venceram, ou é feito pela Polícia Militar? Quem está fazendo? 

 

A SRA. BERENICE GIANELLA - Nós funcionamentos assim: dentro da 

unidade, quem atua são os funcionários da Fundação Casa. Todas as unidades têm os 

agentes de apoio socioeducativo, que são os antigos monitores. Esses agentes de apoio 
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socioeducativo trabalham junto com os agentes educacionais, com os psicólogos, 

assistentes sociais, pedagogos, professores de educação física e o pessoal dentro das 

unidades. Pessoal da área administrativa, operacional, médicos, dentistas, toda a parte 

da saúde também. 

Na portaria das unidades, nós temos sempre a vigilância terceirizada porque nós 

precisamos fazer a revista das pessoas que entram nas unidades, sejam funcionários ou 

visitantes. Não é incomum nos fins de semana de visitas, infelizmente, pegarmos mães e 

namoradas tentando levar drogas, telefones, etecetera, para os adolescentes. Temos essa 

revista que é feita: são pelo menos dois funcionários na portaria, um homem e uma 

mulher, para receber os visitantes e funcionários e fazê-la. Dentro da unidade, 

dependendo do seu tamanho, nos portões há mais um, mais dois, mais cinco, enfim, 

dependendo dos portões que levam até o interior da unidade; esses são funcionários 

terceirizados, de empresas terceirizadas. 

Eu não sei dizer hoje, mas acredito que tenhamos umas dez empresas terceirizadas 

que prestam serviços à Fundação porque cada regional faz a sua licitação. Temos 11 

regionais no Estado, cada regional faz a sua e nem sempre as licitações ocorrem em 

todas as unidades juntas. Por exemplo, agora inauguramos Presidente Bernardes e 

fizemos uma licitação para Bernardes, que pode ser a mesma empresa de Irapuru, mas 

pode não ser nenhuma das empresas que estão na Região Oeste. Então, você tem dentro 

da mesma regional às vezes duas ou três empresas. Não sei dizer agora, acredito que 

umas dez ou 12 empresas. Minha chefe de gabinete está me dizendo que são 24. Então, 

24 empresas têm contratos com a Fundação. Essas licitações são bastante concorridas e, 

como eu disse, é um contrato padrão, um edital padrão feito pelo Estado e os preços são 

fixados pelo Estado também. Ou seja, não temos liberdade para aumentá-los, só abaixá-

los. 

Depois que acertamos as empresas que substituíram a Aviseg, elas já foram 

contratadas; não foi a mesma empresa, porque cada um fez a sua licitação e ganharam 

empresas diferentes em cada unidade, e esse serviço se normalizou. 

Com relação à questão da superlotação, nós temos esses números de jovens e 

vagas diariamente, porque diariamente entram e saem jovens da Fundação. Em nenhum 

momento este ano, que eu me recorde, tivemos 1.400 adolescentes a mais além das 

vagas. Temos girado em torno de mil, 1.100, 900 e 800, divididos nas 150 unidades, o 

que dá mais ou menos nove ou dez adolescentes a mais em cada unidade, que é um 

número aproximado daquele com o qual nós trabalhamos. O Ministério Público 
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ingressou com uma ação civil pública pedindo a construção de unidades no estado de 

São Paulo, a juíza da vara cível não concedeu a liminar e agora está jogando um agravo 

que o Ministério Público impetrou contra essa decisão. 

Nós achamos que não há necessidade desse volume de construção de unidades 

porque os dados que temos demonstram que nós temos muitos adolescentes que não 

deveriam estar na Fundação. Em outubro fui fazer uma visita aos juízes da Câmara 

Especial do Tribunal de Justiça, que julgam os processos dos adolescentes para o 

Ministério Público da Capital, que também atua nos processos dos adolescentes, e fiz 

um levantamento do número de jovens que tiveram aplicação de liberdade assistida 

depois da internação provisória, que são aqueles 45 dias que o adolescente fica 

aguardando sentença. Teoricamente, se ele tem a liberdade assistida, ele não deveria ter 

ficado internado provisoriamente. É como darmos uma prisão preventiva para alguém 

que tem prevista uma pena de multa, por exemplo, para se chegar ao extremo. Portanto, 

muitos desses jovens não precisariam passar pela internação provisória. E não é 

incomum ouvirmos, e os juízes não gostam que eu fale isso, um juiz dizer: “Não, 

doutora, eu precisava dar um sustinho nele. Pelo menos uns 40 dias ele tinha que ficar 

na Fundação”. Então, nós temos vários juízes que aplicam a internação provisória 

desnecessariamente porque depois dos 30 ou 40 dias, ele libera o adolescente para a 

liberdade assistida ou prestação de serviços na comunidade. 

Eu fiz um levantamento em outubro, porque, como eu falei, esse número muda 

todos os dias. Na divisão oeste, por exemplo, 20% dos adolescentes que passaram pela 

internação provisória foram para a liberdade assistida, portanto eram 20% de 

adolescentes que não precisariam estar na Fundação e estão ocupando vagas 

indevidamente. Na Região Norte, que pega a região de Ribeirão Preto, tivemos 32% dos 

adolescentes que passaram pela internação provisória e depois saíram em liberdade 

assistida, que ocuparam vagas enquanto estiveram lá. Alguns ficam a mais porque o juiz 

deixa, mas a corregedoria do Tribunal tem um controle em relação a isso. Os juízes são 

obrigados a informar ao Tribunal se passam os 45 dias e também avisamos porque não 

queremos que os adolescentes fiquem. Temos meninos que passam lá 40 dias porque 

quebrou a escola, porque brigou com a professora, porque quebrou o DVD do abrigo, 

porque ameaçou o porteiro. Um dia um juiz do interior me ligou e disse: “Berenice, 

preciso de 20 vagas”. Eu disse: “O quê? Como ‘20 vagas’?”, ao que ele falou: “Teve 

uma briga na escola e preciso pôr 20”. Eu falei: “Desculpe, doutor, mas o senhor não 

vai me dizer que os 20 meninos precisam de internação provisória”. Eu não vou dizer 
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quem foi o juiz porque no dia seguinte ele me ligou pedindo desculpas, mas no fim 

negociamos, acabamos dando oito ou dez vagas para ele e depois de 29 dias ele soltou 

todos os meninos. Ele falou: “Não, eu vou dar um castiguinho para os meninos, porque 

eles quebraram a escola, brigaram com a professora e tal”. 

Então, temos efetivamente um número grande de meninos que não precisariam 

estar na Fundação. Além disso, como eu falei do tráfico, que foi um tema que a senhora 

falou também: no mês de outubro, quando fiz o levantamento, tínhamos 1.126 jovens 

internados por tráfico na primeira passagem pela delegacia. Isso é vedado pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente, isso é vedado pelo STJ, que tem uma súmula, e o 

Supremo constantemente tem concedido habeas corpus para a Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo para liberar esses adolescentes.  

Então, se liberarmos 1.126 jovens que estão indevidamente internados por tráfico 

e não deveriam estar e, adicionalmente, este percentual que está por internação 

provisória, nós não precisaríamos de vagas novas na Fundação. O que eu acredito que 

precisamos, sim, é de uma política diferente de internação. Não sei se foi ontem ou hoje, 

mas o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Nalini, comentou que o 

Brasil tem um número muito baixo de aplicação de medidas alternativas, diferente de 

outros países. 

E em relação ao interior e à Capital, eu tenho um amigo juiz que é muito 

engraçado e diz assim: “Quem prende no interior é a dona de casa do supermercado”. 

Eu digo: “Como assim?”, e ele responde: “Porque o juiz vai ao supermercado, encontra 

a dona de casa e ela começa: ‘Olha aquele menino...’, e ele concorda: ‘Ah, tá bom’”. Na 

terceira vez ele prende, porque se não a mulher vai ficar na orelha dele na próxima vez 

que ele passar no caixa – e isso acontece. É óbvio que a pressão no interior é muito 

maior do que na Capital, porque na Capital nós não somos ninguém na rua, e no interior 

os juízes acabam sofrendo essa pressão e isso leva à internação. 

Fora o tráfico, temos outras internações, como eu falei, que são desnecessárias. 

Nós temos muitos jovens, por exemplo, que antes plantavam banana e palmito e hoje 

vendem droga. Há meninos que chegam em Peruíbe que precisamos ensinar a tomar 

banho ou a dar descarga, porque não sabem nem fazer isso. Ou seja, não devia estar no 

sistema socioeducativo, devia estar em um outro tipo de trabalho. Então temos falta de 

vagas, sim, mas me parece que se a política fosse diferente, nós não precisaríamos mais 

construir unidades. 
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Com relação à terceirização, eu acho que feliz ou infelizmente a terceirização é 

algo que faz parte do mundo moderno. Temos a terceirização da cozinha lá na 

Fundação, nós não fazemos alimentos, quem faz são as empresas terceirizadas; nós 

temos da limpeza em alguns locais, não dentro das unidades, evidentemente; temos do 

transporte também, e isso é orientação do próprio Governo, que tenhamos alocação de 

veículos. Isso me parece que é uma tendência mundial, até pelo custo que o 

funcionalismo público acaba tendo para todo e qualquer governo em termos de salários, 

aposentadorias, enfim. Não vejo como uma coisa ruim porque, por exemplo, na questão 

da educação profissional, a Fundação tinha os agentes técnicos que faziam a educação 

profissionalizante. Só que nós tínhamos agentes técnicos que eram formados em 

datilografia. Se a pessoa não se interessa nunca mais em estudar, ela vai ensinar 

datilografia para quem hoje? Até meus sobrinhos quando chegam em casa e veem 

aquela máquina de escrever que guardei dos meus tempos de estagiária e perguntam: “O 

que é isso, tia?”. Isso não existe mais. 

Então, quando temos o trabalho com as ONGs – e temos parcerias com o Senac e 

com o Associação Horizontes, tínhamos com a Paula Souza – é justamente porque essas 

parcerias possibilitam cursos novos que passem a ser de interesse dos jovens. Não estou 

falando mal de funcionários da Fundação, e sim de funcionários em geral que muitas 

vezes não querem se atualizar: se ficássemos com funcionários da Fundação eu iria dar 

datilografia para os meninos? Hoje temos entidades que dão cursos que interessam na 

área de gastronomia, muitos cursos na área de informática. São as ONGs, que são 

totalmente pagas pela Fundação e cujos contratos são todos auditados pelo Tribunal de 

Contas, pela Fazenda. Eles não põem nenhum recurso deles, isso tudo é pago pela 

Fundação. Nós temos um setor de prestação de contas que cuida de tudo isso e isso, 

inclusive, vem sempre para a Fundação porque somos obrigados a mandar um relatório 

de todos os convênios que são feitos pela Fundação. Também temos as ONGs 

trabalhando na parte de arte e cultura. Temos várias entidades que são reconhecidas, 

como eu falei, como o Cenpec, o Cedap e a Ação Educativa, que fazem trabalhos 

conosco de música, teatro, pintura, enfim. 

Com relação à corregedoria, o que eu posso dizer é que ela é um órgão muito sério 

da Fundação. A corregedoria foi criada em 2002 ou 2003, portanto, antes da minha 

gestão. Temos lá o corregedor geral e alguns corregedores auxiliares que trabalham, 

acredito que hoje existem mais de 5 mil processos lá em andamento, e ela investiga 

todos os processos em que há alguma ocorrência.  
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Numa rebelião, precisa-se saber o que aconteceu: teve rebelião porque houve 

falha de algum funcionário ou porque os meninos realmente quiseram ir embora? Isso 

tudo precisa ser investigado. 

Em termos de números, em 2015 tivemos 158 funcionários demitidos por justa 

causa, sendo que desses 158, 122 foram demitidos por faltas injustificadas até agora, de 

janeiro a outubro. Tivemos 220 suspensões, sendo que das 220, 169 foram por atrasos 

ou faltas injustificadas também. E 26 advertências, sendo que das 26, 23 foram também 

por faltas e atrasos injustificados. Então, se calcularmos que daqueles 158, 122 foram 

por faltas injustificadas, sobram aí 36 demissões por tortura ou por algum outro motivo, 

o que me parece pouco num conjunto de 13 mil funcionários. 

Temos algumas reversões da Justiça do Trabalho evidentemente, porque a Justiça 

do Trabalho às vezes é assistencialista e paternalista no Brasil. Nós já tivemos juízes 

que escreveram: “Entre a fala do adolescente bandido e do funcionário, eu fico com a 

fala do funcionário”. Temos isso escrito em sentenças de juízes trabalhistas, então 

tivemos casos de mostrar o DVD das agressões e o juiz trabalhista mandar o funcionário 

voltar. É óbvio que não são todas, temos várias decisões que são mantidas.  

Tivemos esse ano alguns casos de demissões de funcionários que agrediram 

verbalmente a instituição e a presidente pela internet e hoje a Justiça do Trabalho aceita 

essa questão como fator de demissão, porque não é possível se ofender a honra do 

empregador e existem decisões no TST nesse sentido. Eu nem vou dizer para a senhora 

o que falaram a meu respeito por uma questão de educação, mas depois posso cochichar 

no seu ouvido se senhora quiser. A Justiça do Trabalho aceita esse tipo de demissão, 

mas mesmo assim, que eu me recorde, foram só três esse ano que foram demitidos por 

esse motivo e estão com processos criminais também. E até agora não houve reversão 

na Justiça do Trabalho. Então, não me parece que 36 demissões por atrasos e faltas 

injustificadas não me parece um número grande, considerando os 13.000 funcionários 

que a Fundação tem. 

Acho que em linhas gerais, era isso. 

 

A SRA. - Eu vou pedir ao Sr. Presidente para prorrogar o nosso tempo aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Claro. Por 

entendimento da maioria dos deputados, vamos prorrogar a nossa previsão, nós 

acabamos de atingir o tempo. E aí vou fazer a seguinte solicitação: que nós façamos 
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com que a participação dos próximos deputados inscritos – e nós temos inscritos o 

deputado Coronel Telhada, a deputada Marta Costa, a deputada Márcia Lia e o deputado 

Raul Marcel – tenham as suas intervenções em bloco para que nós possamos ter 

também um bloco de respostas da presidente Berenice e então possamos abrir, a partir 

desse momento, também a folha de inscrições para aqueles que queiram fazer as suas 

intervenções na plateia. 

Então, tem a palavra o deputado Coronel Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Obrigado, Sr. Presidente. Quero 

agradecer a presença da Dra. Berenice, a todos os funcionários, sejam bem-vindos. 

Gostaria de parabenizá-los pela missão porque eu sei, ou melhor, imagino a dificuldade 

que todos vocês tenham a exercer sua função. Sou policial militar, 33 anos de serviço 

ativo nas ruas, e confesso que não queria exercer a função de vocês, porque é uma 

função terrível. Tenho parentes que trabalham na Fundação Casa e ouço as histórias; sei 

que não é fácil. 

Mas, Dra. Berenice, eu, quando comandei a Rota e outros batalhões, sempre 

procurei valorizar muito os funcionários, meus soldados, porque nós, como 

comandantes, muitas vezes queremos valorizar e não temos como, não temos como 

aumentar o salário. Queremos criar prêmios para poder dar uma vida melhor para o 

funcionário, mas a senhora sabe que a própria legislação não permite. Infelizmente, nós 

que trabalhamos no serviço público temos uma restrição terrível de poder valorizar 

nossos homens e mulheres, que trabalham conosco nessas missões. Mas nós sabemos 

também que atualmente, devido à criminalidade que impera em todo o Brasil, não vou 

falar só no estado de São Paulo, somos procurados por vários funcionários e chegam ao 

nosso conhecimento ameaças que os funcionários têm sofrido, relatos de assaltos, 

tentativas de homicídio, as casas pichadas. Muitas vezes o funcionário trabalha nessa 

função e o menor, quando sai, está com a mente deturpada. Não digo todos, mas uma 

boa parte que opina pelo crime já tem uma mente deturpada e, como a senhora falou, se 

a pessoa foge de lá é porque não quer ficar e não quer ficar porque quer voltar, em 

grande parte, para a rua e voltar a fazer o que queria. 

Eu tenho uma opinião muito minha; me perdoem, muitas pessoas não concordam, 

mas nossa legislação não devia nem ter essa diferenciação. Acho que a pessoa que 

comete um crime deveria pagar como se maior fosse, essa é a minha opinião. Mas eu 

me dobro à lei, porque como militar sou escravo da lei e se a lei hoje existe nesse 
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sentido de que deve ser assim, assim será. Eu, como policial militar que sou, me dobro à 

lei; cumprimos a lei e pronto, é assim que tem que ser.  

Mas eu pergunto à senhora, Dra. Berenice, o que a senhora tem feito para facilitar 

e valorizar o serviço dos colaboradores e servidores, principalmente com vistas a essas 

reclamações da parte de violência que os funcionários têm sofrido. Eu, como 

comandante de tropa, estive em várias rebeliões na Febem e algumas na Fundação Casa 

e via do que eles são capazes. Vi funcionário com estilete na garganta, vi funcionário 

machucado, vi o material todo destruído e confesso aqui, eu sinceramente não tenho, 

para dizer o termo exato, culhão para ficar na mão desse bando de infrator numa 

rebelião. Não tenho.  

Eu admiro o serviço de vocês e gostaria de poder ajudar nesse aspecto, tanto que 

queria me colocar à disposição, e acho que posso que posso falar em nome de todos os 

deputados aqui, que no que pudermos ajudar a senhora na facilidade e na valorização 

dos funcionários, nos traga como opção. Use a nossa Comissão e a nossa Assembleia 

com ideias para que possamos ajudar os funcionários. 

E nós também temos recebido aqui uma informação, Dra. Berenice, a respeito de 

40 funcionários que eram do grupo de contensão. E esse grupo agia muito em rebeliões 

e ações onde eram obrigados a agir com energia para manter a disciplina e acabar com 

determinadas situações. Esse grupo, segundo nos consta, foi extinto ou desestruturado 

de momento e aqueles funcionários que agiam nessas missões, hoje estão agindo nos 

pátios e se sentindo, com razão, ameaçados porque muitos deles são reconhecidos e 

identificados como sendo desse grupo de contensão. E uma das gritas desse pessoal é 

não ser empregado dentro dos pátios, porque realmente, acho que todo funcionário já 

corre um risco de vida tremendo, mas esses funcionários em especial, por agirem em 

momento de crise, são os mais odiados. E eu sei que o funcionário, por mais querido 

que seja, a hora que ele fala “não” para o interno, passa a ser odiado; é como numa 

família, nós sabemos disso. 

Então só essas duas perguntas, o que a senhora tem feito para valorizar e como 

nós podemos ajudar esse grupo de contensão. E não deixando, mais uma vez, de 

parabenizar a todos pela missão. Sabemos da dificuldade e queremos ajudá-los a melhor 

maneira possível. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Feitas as 

considerações do deputado Coronel Telhada, tem a palavra a deputada Márcia Lia. 
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A SR. MÁRCIA LIA - PT - Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB – Aliás, antes de 

passar a palavra a V. Exa., só queria ressaltar aos deputados presentes nessa Comissão 

que nossa próxima audiência pública na semana que vem tratará a questão do trabalho 

escravo no País e das graves ameaças de retrocesso no combate ao trabalho escravo no 

País, como por exemplo a desconstrução de um dos principais mecanismos de 

enfrentamento ao trabalho escravo, que é a Lista Suja. A Lista Suja está nesse momento 

sob xeque e há uma série de informações que nos trarão numa audiência pública 

importantíssima na próxima semana. Então, queria apenas ressaltar o convite e a 

importância da presença de todos os deputados da Comissão de Direitos Humanos na 

próxima audiência pública que tratará as ameaças ao combate ao trabalho escravo no 

País nesse período de crise pelo qual o País passa. 

Tem a palavra a deputada Márcia Lia. 

 

A SR. MÁRCIA LIA - PT - Muito obrigada. Quero começar minha fala 

cumprimentando a Dra. Berenice pela presença aqui, cumprimentando a todas as 

pessoas que se encontram nesse auditório hoje: os servidores da Fundação Casa, os 

assessores, parlamentares. Enfim, todas as pessoas que vieram aqui para ouvir um 

pouquinho. 

Nós vivemos, Dra. Berenice, um momento muito triste no estado de São Paulo, 

em que vivenciamos o fechamento de 94 unidades escolares, de 3.300 salas de aula, 

uma situação em que os professores estão com problemas psicológicos porque têm salas 

de aula superlotadas, porque as condições das escolas são precárias, bem como as 

condições das famílias nas quais esses adolescentes e jovens, entre aspas, infratores 

vivem, e porque vivemos um momento muito difícil no Brasil. 

O número de funcionários hoje na Fundação Casa, pelo que se tem notícia, é 

insuficiente. A estrutura que atende a esses jovens segundo informações de várias 

pessoas, porque eu tenho alguns conhecidos que trabalham na Fundação Casa, são 

precárias: falta material de higienização, falta material de roupas, vestiário, há 

superlotação em algumas unidades, segundo relato, falta programa de requalificação dos 

funcionários e há também perseguição aos funcionários que se colocam contra a 
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administração. Esses são os relatos que chegam até nós aqui na Assembleia. Há também 

denúncias, o que já foi dito pela deputada Beth Sahão, de torturas em algumas unidades. 

Acho que vivemos um momento de muita preocupação porque na verdade a 

Fundação Casa e as escolas têm que ter por objetivo primordial a melhoria das 

condições daqueles jovens que por alguma razão estão vulneráveis na sociedade. Quer 

seja familiar, quer seja porque foram cooptados pelo tráfico, quer sejam jovens que não 

tiveram a oportunidade de uma educação eficiente, que de fato educasse os alunos. 

Então, vivemos essa situação de caos na educação. Ontem e hoje, inclusive, pudemos 

ver, infelizmente, a forma como aqueles jovens que se posicionaram contra a gestão 

antidemocrática da Secretaria Estadual da Educação estão sendo tratados pela polícia: 

com cacetes, pancadas, porradas, bombas de gás lacrimogêneo; porque estão dizendo 

que querem o diálogo e querem conversar e o Governo do Estado de São Paulo 

infelizmente não está com interesse ou intenção de dialogar, se tivesse não teria editado 

ontem um decreto já começando a desorganizar a vida de milhares de pessoas do estado 

de São Paulo. 

A nossa pergunta é mais ou menos a seguinte: como fazemos para enfrentar todas 

essas dificuldades quando as nossas crianças e os nossos adolescentes deveriam ser 

tratados com carinho, educação, respeito e atenção, como se fossem de fato, e são, seres 

humanos que têm que ser tratados com respeito e educação, e que o objetivo primordial 

da Fundação Casa e dos órgãos que recebem esses jovens e adolescentes deveria ser de 

educá-los, e não de prepará-los para o crime como muitas vezes sabemos que acontece. 

Os nossos jovens deveriam ter uma educação de qualidade e quando chegam no nono 

ano da educação, o que vemos é que estão analfabetos funcionais. 

Eu tive a oportunidade, numa audiência pública que aconteceu na cidade de 

Araraquara, de conversar com vários professores da educação pública do estado de São 

Paulo e é triste e terrível o relato desses professores, porque os alunos não conseguem, 

Sra. Berenice, interpretar um texto. Não conseguem entender três linhas que são 

passadas para eles porque é uma progressão continuada, uma aprovação automática que 

foi colocada para os alunos da rede estadual de educação e fez com que essas crianças e 

jovens chegassem ao final do curso como analfabetos funcionais. Não sabem se 

escrevem com s, com c, com ç. Isso é lamentável. 

Vou complementar a minha pergunta, porque nessa Casa de Leis foi promulgada 

uma lei, a Lei nº 15.050, de 2013, que cria algumas operacionalizações para a Fundação 

Casa e inclusive estabelece um conselho estadual que deveria, segundo o artigo 12-a, 
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prestar contas semestralmente. Diz assim o artigo: “O presidente do conselho”, que no 

caso é a presidenta da Fundação Casa, “e o secretário de Justiça comparecerão 

semestralmente à Assembleia Legislativa para, em reunião conjunta com as comissões 

de fiscalização e controle de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, prestar 

esclarecimento sobre a gestão, a execução e as matérias submetidas à apreciação da 

execução do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo”. Isso, pelo menos que eu 

tenha a informação, desde 2013 nunca aconteceu.  

Então, gostaria de deixar aqui reiterada a nossa necessidade deste diálogo 

permanente semestralmente, que esse artigo da Lei 15.050 fosse cumprido e que 

também pudéssemos parar para pensar um pouquinho mais nas condições em que esses 

jovens estão colocados no estado de São Paulo. Muito obrigada. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Obrigada, deputada Márcia. Quero passar a 

palavra rapidamente ao deputado Raul Marcelo. 

 

A SR. RAUL MARCELO - PSOL - Eu serei bem breve, até porque a ideia da 

audiência também é ouvir as pessoas que estão aqui e estou ansioso para ouvir. Serei 

bem sucinto, até porque já estive em várias discussões aqui com a Sra. Berenice, 

inclusive aqui na Assembleia. 

Sra. Berenice, para ser bem resumido, o Ministério Público, através do promotor 

Tiago de Toledo, fez uma investigação de oito meses nas unidades da Fundação Casa 

aqui em São Paulo e diagnosticou, entre várias questões, a questão da superlotação, que 

é um dos problemas que temos hoje na Fundação. O relatório é extenso, enorme. 

A primeira questão é: o que foi feito em relação a esse relatório, que é claro que 

deve ter chego em suas mãos, do promotor da Infância e Juventude da Capital? 

 

A SRA. BERENICE GIANELLA - Ele não concluiu o inquérito ainda. Está há 

um ano com o inquérito. 

 

A SR. RAUL MARCELO - PSOL - Mas a senhora não foi chamada para 

discussão em nenhum momento ainda? 

 

A SRA. BERENICE GIANELLA - Não. 
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A SR. RAUL MARCELO - PSOL - Certo, mas a superlotação, segundo o que li 

do inquérito dele na imprensa, gostaria que a senhora respondesse sobre a superlotação, 

porque ele está dizendo no relatório dele, que já saiu nos jornais, que aqui da Capital, 

das 38 unidades, 27 estão superlotadas. Queria saber se há um posicionamento da 

Fundação Casa através da sua pessoa, que é a pessoa responsável pela Fundação Casa, 

em relação ao processo de superlotação, especialmente aqui da Capital. 

A outra questão, que já discuti com a senhora em outras ocasiões, é: o Governo do 

Estado tem um poder muito grande em relação aos municípios. É claro que temos o 

Pacto Federativo, mas com relação ao poder de gestão, basta ver a questão da 

municipalização. O Governo cria um saco de dinheiro e fala: “Quem quer pegar o 

dinheiro aqui, municipalize a rede”. Então os prefeitos, para acessar o saco de dinheiro 

que o Governo cria, obriga as pessoas a fazer a municipalização. 

Na área de política da Infância e Juventude, nós temos uma dificuldade grande 

porque a internação é a medida extrema do ECA. Eu sou da área do Direito e isso é a 

exceção da exceção da exceção à regra, são as infinitas medidas socioeducativas que 

nós temos, a última ratio, para usar um termo técnico. 

Sempre vejo a Sra. Berenice falar que os Municípios, os prefeitos, as regiões não 

fazem. Mas o governador tem poder; a gestão estadual tem poder, sim. Basta ver agora 

que, com relação ao fechamento das 94 escolas, está sendo dito por todos os diretores 

regionais de ensino que as Prefeituras vão segurar essas escolas e desenvolver projetos 

pedagógicos nelas. Ou seja, quando o Governo quer, ele consegue impor uma política. E 

no caso das medidas socioeducativas, temos alguns prefeitos, algumas regiões que têm 

políticas mais avançadas, mas a regra aqui no estado é de política nenhuma. E aí o que 

tem sobrado é a internação. Qual é o projeto de longo prazo? Nós vamos continuar 

nessa situação, tendo como única política para a Infância e a Juventude a internação? 

Nós sabemos quem é internado. Infelizmente, internado é o filho do trabalhador, 

geralmente desempregado, que mora nas periferias do Brasil. Porque o filho de classe 

média, quando é pego com cinco quilos de maconha, chega na delegacia, junto com o 

pai que às vezes é engenheiro, advogado ou médico, e diz: “Não, ele é usuário. Ele 

comprou para consumir ao longo de alguns anos”. É assim que funciona. Quem tem 

dúvida sobre isso, pegue o livro do Zaccone, delegado do Rio de Janeiro que trabalhou 

nas duas regiões, Zona Sul e Norte do Rio, terminou o seu mestrado e escreveu um livro 

comprovando matematicamente, empiricamente, que de fato, no Brasil, o sistema penal, 

usando o exemplo do Rio de Janeiro, é para pobre. E principalmente na questão das 
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drogas; por isso podemos dizer tranquilamente que, na verdade, o problema das drogas 

no Brasil é uma guerra contra os pobres, porque o usuário de classe média de droga, 

sejam drogas lícitas ou ilícitas, as usa à vontade porque quando tem algum problema 

com a Justiça, tem ali rapidamente um advogado e decisões do STF que dão guarida 

para o consumo de drogas ilícitas. 

Na verdade, quando falamos da Fundação Casa, estamos falando da política de 

segurança para os jovens pobres e periféricos aqui do estado de São Paulo, e 

infelizmente são unidades que estão, segundo esse relatório, para concluir, superlotadas 

e que utilizam um único instrumento, a internação, que deveria ser um instrumento de 

exceção e não a regra aqui no estado. 

Queria ouvir e me desculpar porque já me alonguei, já que a nossa ideia era mais 

ouvir vocês, mesmo. Muito obrigado, Sra. Presidente. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT – Eu só vou passar para ela, se me permite, umas 

fotos que o Sitraemfa me entregou de funcionários, de agressões e lesões às quais 

funcionários teriam sido submetidos durante processos de rebeliões, fugas, etecetera. 

Não tem nem ofício; de qualquer modo, encaminho então ao Sr. Presidente da Comissão 

para que possamos, através da Comissão, essas agressões que infelizmente muitos dos 

funcionários vêm sofrendo e eu espero que não sofram mais.  

Por fim, só queria que a senhora respondesse ainda à questão da desativação do 

Complexo do Brás, sobre a qual não falamos, e também por que o site não está sendo 

atualizado com números, dados de internações e fugas, uma série de informações que 

seria importante constarem lá e de repente parece que parou de ser alimentado. Gostaria 

de saber por que isso está acontecendo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Eu vou fazer uma 

intervenção aqui. Tenho a duríssima tarefa de mediar o diálogo e controlar o tempo, mas 

estamos próximos do tempo limite das nossas intervenções aqui, então vou sugerir, se 

houver anuência dos deputados, solicitando à presidente que aguarde ainda mais um 

pouco as intervenções, passar a palavra aos três inscritos da plateia que estão aqui hoje, 

que teriam três minutos para as suas intervenções. Aí cumpriríamos o tempo limite do 

nosso encontro, mas mesmo assim eu solicitaria a compreensão da presidente Berenice 

Gianella, que aí então tomasse pé de todas as intervenções e a partir daí pudesse fazer 

um relato final para o encerramento dessa audiência pública. 
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Se houver anuência dos deputados, assim encaminharei. Havendo concordância, 

então, chamo para a sua intervenção o Sr. Adriano Neiva. 

 

 

O SR. ADRIANO NEIVA - Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer a 

Deus, ao Senhor Jesus, o Deus verdadeiro, por eu poder manifestar a sua verdade e a 

sua justiça aqui para toda a sociedade. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Só uma solicitação: 

a todos aqueles que fizerem suas intervenções, que fizessem apenas sua identificação no 

microfone. Se são funcionários ou não, se representam uma entidade ou não, enfim. 

 

O SR. ADRIANO NEIVA - Beleza. Não pode mais? Eu não sabia que não podia 

mais agradecer a Deus. Não, beleza. É que eu já tinha começado. Voltando, comece a 

contar meu tempo de novo, por favor. Só gostaria de agradecer ao senhor Jesus Cristo, o 

Deus verdadeiro. 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Mais uma vez eu 

vou solicitar ao senhor que se identifique no microfone. O senhor está numa audiência 

oficial. Por favor, peço a gentileza do senhor se identificar: qual o seu nome, quantos 

anos, se o senhor representa alguma entidade, se é funcionário, enfim. 

 

O SR. ADRIANO NEIVA - Adriano Neiva, servidor demitido por justa causa 

por manifestar a irregularidades da Fundação com uma crônica ou outra por dia de 30 a 

40 linhas e, no final dessas crônicas, soltar um palavrãozinho aqui e outro ali, aí por isso 

veio a demissão. Beleza. Agora que já me identifiquei, espero contar o tempo. 

Agradecer ao senhor Jesus, o Deus verdadeiro, por manifestar sua verdade aqui a todas 

as pessoas. 

Três minutos não é tempo digno de um ser humano com amplo conhecimento e 

propriedade da instituição e da socioeducação muito maior do que todos os gestores que 

vieram aqui puxar o saco para falar o necessário. Pode vaiar, cambada de pelego. Agora 

é o seguinte: deu lá, tomou daqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Por favor, eu peço 

que, a respeito das qualificações e os adjetivos, o senhor respeite a plateia e essa Mesa. 
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Nós estamos numa audiência pública e o seu tempo está sendo contado. Por favor, o 

senhor então faça a sua intervenção. 

 

O SR. ADRIANO NEIVA - Idem. Beleza, maravilha. Eu vou me ater às questões 

mais objetivas, mais fundamentais. Primeiro: de tudo o que foi falado da fuga, doutora, 

a senhora só não falou que, tendo vigilância ou não, é ilegal manter a vigilância porque 

o Sinase ordena que o uso da força seja feito exclusivamente pelo poder público. Então, 

vigilante não contém fuga, certo? 

Não existe um cargo dentro da Fundação que faça a proteção nas perimetrais, 

Coronel. O vigilante não é pago para impedir fuga e isso está na lei que determina o 

atendimento socioeducativo. E outra coisa que nem vou terminar porque tem pouco 

tempo, mas me coloco à total disposição do Coronel e dos demais deputados porque 

gostei muito da sua fala, Coronel, apesar de eu bater muito em tucano. Mas o senhor 

representou aqui, e a fala dos deputados de esquerda do PSOL também. Me coloco à 

disposição para falar porque no fim das contas as fugas, as rebeliões e tumultos são 

sempre culpa dos pobres funcionários. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Para concluir. O 

seu tempo já passou. 

 

O SR. ADRIANO NEIVA - Maravilha. E para resolver o problema da 

socioeducação, como bem disse a Dra. Berenice, é só colocar todos os traficantes 

juvenis na rua. Beijos do Dricão. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - O próximo inscrito 

é o Sr. André. 

 

O SR. ANDRÉ MARCONDES JANUÁRIO - Boa tarde a todos, meu nome é 

André. Sou de Sorocaba, estou trabalhando lá. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Por favor, André, o 

sobrenome, a idade. 
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O SR. ANDRÉ MARCONDES JANUÁRIO - Certo. André Marcondes 

Januário, certo? Assim vai ser mais fácil para qualificar, não é? Eu gostaria de 

aproveitar o intento e fazer algumas perguntas à Sra. Berenice, expondo aos nossos 

deputados a situação à qual nós, servidores, somos expostos pela Fundação Casa. 

Há mais de um ano mandei um e-mail para Sra. Berenice pedindo uma 

intervenção por conta de assédio moral que eu estava sofrendo na unidade. Eu nunca 

evitei a questão de ir a público denunciar. Eu acho que o funcionário em si deve ter uma 

posição em relação ao que está sendo feito, se é certo ou não. Numa oportunidade como 

essa, eu gostaria de contar para vocês só a minha experiência, certo? É a seguinte: das 

diversas vezes que fiz denúncias, inclusive com e-mail para a Sra. Berenice e conversas 

com a Sra. Magali, diretora da divisão, eu estive relatando fatos como o coordenador ter 

permitido a entrada de facas na unidade, e quem foi acusado pela entrada da faca fui eu. 

Até hoje a corregedoria não apurou esses fatos. 

Sofri muita perseguição sendo transferido de unidade de forma compulsória, o que 

na Fundação Casa não é permitido. Acontece o seguinte: é inscrição no banco de dados 

de transferência ou existe permuta? Depois de estar exposto a toda a situação, estou com 

três processos administrativos e temo por outros. Acontece que a Sra. Berenice falou a 

respeito de assistencialismo e paternalismo, mas isso é com os adolescentes; a Fundação 

Casa também faz isso. E com os funcionários? Como os deputados podem ver, não são 

os mesmos adolescentes com quem estamos acostumados a conviver dentro da nossa 

casa. Ali dentro é um tipo de adolescente completamente diferente do padrão com o 

qual estamos acostumados a lidar. Lá dentro existem problemas seriíssimos e os nossos 

maiores problemas são com a gestão. 

Eu gostaria até de expor aqui uma opinião minha a respeito dessa gestão que 

assedia os funcionários e muitas vezes deixou de cumprir com a sua obrigação. Como 

pode um funcionário que quase foi morto dentro do pátio simplesmente ter que sair da 

unidade e ir sozinho para o hospital sem abertura de CAT? E isso é costume dentro da 

Fundação Casa. 

Outra coisa: eu gostaria de saber quais são os veículos que temos para fazer essas 

denúncias, porque constantemente vejo casas superlotadas e a maquiagem que é feita 

dentro dessa gestão, onde encontrando drogas dentro da unidade... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Para concluir, Sr. 

André. 
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O SR. ANDRÉ MARCONDES JANUÁRIO - Só para concluir, eu gostaria de 

perguntar mais uma vez a respeito da questão da justiça e dos direitos dos funcionários. 

Porque falar dos adolescentes já é uma preocupação de todos nós como pais e cidadãos, 

mas gostaria de saber em relação aos funcionários, porque eu não tenho dinheiro para 

arrumar um advogado e entrar com uma ação. E acontece o seguinte... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sr. André, para 

concluir. O senhor já usou dois minutos a mais, é quase o dobro do tempo. 

 

O SR. ANDRÉ MARCONDES JANUÁRIO - Certo. Deixa eu só mostrar aqui. 

Eu continuo trabalhando, doutores, mesmo com orientação médica para afastamento. E 

como vocês podem ver aqui, “Solicito”. “Solicito”, presume-se, é requisitar, em termos 

de lei? Então aqui, na frente de vocês, já mostro um processo administrativo injusto 

porque “Solicito” não é “Notifica-se”. Certo? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sr. André, para que 

eu seja justo e para que possamos ser democráticos, eu agradeço a compreensão. 

O SR. ANDRÉ MARCONDES JANUÁRIO - Os adolescentes fazendo tumulto 

dentro da Fundação e eu acho injusto a forma como eles classificam isso aí, porque eu 

não entendo mais o que é rebelião. Não sei mais o que é, porque se teve nove. Eu tenho 

visto nove por mês, só se for isso. Eu como funcionário da Fundação Casa, e alguns 

poucos aqui, ao contrário da maioria que são todos gestores que estão ganhando para 

manter essa maquiagem, eu tenho visto diariamente tumultos e rebeliões, e quando me 

deparo com uma maquiagem dessa aqui: “nove rebeliões esse ano”, fico surpreso em 

ver o descaso com o funcionário. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - O próximo inscrito 

é o Sr. Emerson. 

 

O SR. ANDRÉ MARCONDES JANUÁRIO - E do restante das documentações 

estão todas com o advogado... 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Por favor, Sr. 

Emerson, solicito que o senhor se identifique: nome completo, a idade, se é funcionário 

e de qual unidade. Por favor. 

 

O SR. EMERSON GUIMARÃES BELTRÃO FEITOSA - Muito boa tarde, 

meu nome é Emerson, trabalho há dez anos na Fundação Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Seu nome 

completo, por favor. 

 

O SR. EMERSON GUIMARÃES BELTRÃO FEITOSA – Meu nome é 

Emerson Guimarães Beltrão Feitosa, trabalho há dez anos na Fundação Casa, no 

Complexo Brás. Gostaria aqui de parabenizar aos nobres deputados, à senhora 

presidente da Fundação Casa, e também gostaria, como para os nobres deputados foi 

apresentado aqui pelo Coronel Telhada a questão dos funcionários machucados, que a 

Dra. Berenice nos explicasse o número que ela deu, o número crescente de adolescentes 

dentro da instituição de medida socioeducativa, das internações. 

Qual foi o número de funcionários contratados de 2005, quando a senhora 

assumiu, para hoje? Esse número diminuiu ou aumentou? Porque o número de 

adolescentes aumentou, e o número de funcionários? A evasão de funcionários está 

muito grande. Esse gráfico a Dra. Berenice não trouxe aqui e nós gostaríamos de saber. 

E o que está sendo feito para esses trabalhadores? Existe um número grande de fugas e 

tumultos, há várias caracterizações aqui por parte da Fundação Casa; há princípio de 

tumulto, ata indisciplinar e tudo o mais – tudo isso são nomenclaturas. Para nós, 

funcionários, são rebeliões e tumultos onde nós, servidores, estamos sendo 

massacrados. E o que está sendo para nós, servidores? O que está sendo feito pela 

Fundação Casa na assistência psicossocial desses servidores que estão sendo 

maltratados e espancados dentro das unidades por rebeliões? 

É isso que eu gostaria de saber, porque essa Casa, essa Comissão de Direitos 

Humanos, também tem por obrigação reportar e cobrar da Fundação Casa o que está 

sendo feito a esses funcionários que estão sendo massacrados dentro das unidades 

superlotadas. O quadro funcional – e faço aqui a denúncia – dentro dos centros da 

Fundação Casa está defasado, não há contratação por parte do Governo do Estado de 
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São Paulo. A causa das rebeliões e dos tumultos é porque não há funcionários para 

atender a medida socioeducativa. 

E digo mais: pelos dados da própria presidente da Fundação Casa, a maioria das 

fugas se deu nas saídas externas. Já colocamos em várias campanhas salariais, 

discutindo com o governo do estado, que o número para saídas é: para cada adolescente, 

dois funcionários. Isso não está sendo cumprido pela Fundação Casa e é lógico que 

haverá fuga, porque o adolescente sente a fragilidade no funcionário, no CAPS, no PS e 

em todos os lugares. E muitas vezes a corregedoria culpa, sim, o funcionário por 

displicência de não ter cuidado direito do menino ou coisa do tipo. Esses funcionários 

estão sendo massacrados; falo aqui em nome dos funcionários e peço aos senhores 

deputados socorro em nome dos funcionários da Fundação Casa, porque estamos sendo 

maltratados. O nosso plano de cargos e salários não está sendo cumprido por parte do 

Governo; há mais de um ano o Governo, feita a avaliação, não repassou aos 

trabalhadores. Não existe incentivo aos trabalhadores da Fundação Casa. Isso tem que 

ser dito aqui, Dra. Berenice. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Para concluir, Sr. 

Emerson. 

 

 

O SR. EMERSON GUIMARÃES BELTRÃO FEITOSA - Então, não vamos 

maquiar as coisas que estão sendo feitas aos funcionários. E só para concluir na questão 

do grupo de apoio: foi sim, nobre deputado, destituídos lá da Vila Maria 40 

trabalhadores do grupo de apoio e esses companheiros estão sendo colocados para fazer 

comarcas, muitas vezes com três adolescentes e dois funcionários somente, viajando 

para Irapuru, Presidente Bernardes e tudo o mais e voltando sem dormir, podendo sofrer 

um acidente ou qualquer coisa do tipo na estrada porque há contensão de gastos. Esse 

governo falou que ia reduzir os cargos comissionados em 15% nas instituições. Na 

Fundação Casa não foi feito isso e trago essa denúncia aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Obrigado. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sr. Presidente, só porque ele fez uma fala que 

considero importante. Queria saber e também acrescentar. Ele fala que aumentou o 
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número de internos, mas não aumentou na mesma proporção o número de trabalhadores. 

Não tivemos na apresentação da Sra. Berenice esses números, então eu gostaria de saber 

se houve essa igual proporção na contratação de trabalhadores concursados para a 

Fundação Casa. Não terceirizados, concursados. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Há vários 

questionamentos então direcionados à Dra. Berenice Gianella, a quem solicito então que 

use seu tempo para que possa esclarecê-los ao máximo, mas eu gostaria também de 

abrir a cada um dos senhores o e-mail da Comissão de Direitos Humanos. Sei que, em 

meio a esse debate e ao nosso diálogo, sempre há novas questões e mesmo em meio às 

respostas sempre surgem outras ponderações. Então, estamos nesse momento 

disponibilizando o e-mail da Comissão de Direitos Humanos para aqueles que 

porventura não se tenham sentido contemplados possam fazer o seu encaminhamento 

para que a Comissão encaminhe ou então se manifeste. O e-mail é cdd@al.sp.gov.br. 

Sendo encaminhados, os e-mails serão repassados a todos os demais membros da 

Comissão para que ela se manifeste. Tem a palavra a Dra. Berenice Gianella na última 

intervenção dessa audiência pública, nessa tarde. 

 

A SRA. BERENICE GIANELLA - Vou tentar ser breve aqui. Com relação aos 

funcionários, na pergunta do Coronel Telhada, temos uma gerência de Medicina e 

Segurança do Trabalho que não existia quando eu entrei na Fundação e cuida da saúde 

do trabalhador. Em cada regional, tem uma Unidade de Atendimento à Saúde do 

Adolescente e do Servidor, que também faz esse papel. Todos os adolescentes que têm 

problemas durante os tumultos ou rebeliões são acompanhados por essa equipe, que vai 

junto ao hospital ou pronto-socorro e, enfim, faz todo o encaminhamento necessário. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Mas esse socorro é para o funcionário 

ou para o adolescente? 

 

A SRA. BERENICE GIANELLA - O adolescente também, se ocorrido. Mas 

isso é para o funcionário, é específico para ele. Sempre vai alguém da assistência social, 

enfermeiro ou auxiliar de enfermagem junto para o pronto-socorro. E temos essa 

gerência de Medicina e Segurança do Trabalho que faz isso: fazemos exames periódicos 

nos servidores, temos campanhas de vacinação e todo um atendimento ao servidor que 
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não existia antes da nossa entrada na Fundação; nós pagamos também um convênio 

médico para os funcionários, seus filhos, esposas e maridos, que é basicamente 

subsidiado pela Fundação, quase na sua totalidade. 

Na questão da violência fora das unidades, nós lamentamos, acompanhamos o 

funcionário quando ele precisa ir à delegacia, falamos para o secretário de Segurança 

Pública para que dê uma atenção especial ao caso, mas nenhum de nós está livre de 

sofrer alguma coisa fora, infelizmente. Nós tivemos algumas denúncias de funcionários 

de que eles teriam sido alvejados por adolescentes, mas depois se confirmou que não era 

uma questão dos adolescentes. Tivemos funcionário que foi morto e todo mundo: 

“Foram os adolescentes”. Não, foi o namorado da ex-mulher que foi lá, matou por amor 

ou por ódio. 

Então, todos os casos são acompanhados: acompanhamos pela sala de situação, 

acompanhamos pela ouvidoria, temos um atendimento. É óbvio que o funcionário que 

entra na Fundação sabe que não vai trabalhar com criança nem com cachorro, vai 

trabalhar com adolescente que praticou ato infracional, o que é muito difícil. A maioria 

dos nossos funcionários, posso dizer que é a imensa maioria, trabalha muito e muito 

bem, mesmo com uma população da qual a grande maioria do Brasil não queria nem 

chegar perto. Óbvio que assaltos ocorrem fora; nenhum de nós está livre disso e 

infelizmente a segurança pública tem problema em todos os locais, não só em São Paulo 

como no Brasil inteiro. 

Com relação ao grupo de apoio da Vila Maria, não é que ele foi extinto, nós 

criamos um grupo móvel lá porque esse grupo há mais de dois anos não fazia 

intervenções nas unidades. Como os homens ficavam lá fora, paramentados o dia todo 

sem fazer intervenções, nós achamos que poderíamos aproveitar essas pessoas dentro 

das unidades para colaborar no esforço da atividade interna. Primeiro: não haveria 

problema relacionado ao fato de eles trabalharem dentro porque se fazia mais de dois 

anos que não havia nenhuma intervenção interna, não teria o que temer, porque 

provavelmente não havia mais nenhum adolescente que tinha passado por eles. 

Segundo: se o grupo faz uma intervenção correta, sem violência, ele não tem que ter 

medo de lidar com adolescente depois. Se ele entra com escudo e faz uma contensão 

correta, não tem por que ter medo de apanhar do adolescente.  

E mais: quando ele quer, ele vai para dentro da unidade, porque vários desses 

servidores pediram remoção para outros municípios para trabalhar dentro da unidade 

com o menino. Então quando lhe interessa, não tem problema nenhum; quando 
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interessa, ele quer ficar do lado de fora. E digo mais: vários funcionários desse grupo 

fazem hora extra dentro das unidades quando precisamos convocar hora extra e vários 

desses funcionários da Vila Maria que foram para Raposo Tavares agora, a maioria 

trabalhando fora porque conseguiu decisões judiciais para fazê-lo, vieram reclamar 

porque não foram convocados para trabalhar dentro da unidade em regime de hora extra 

quando convocamos alguns servidores para fazer hora extra dentro das unidades – mas 

nós não os convocamos porque eles tinham uma decisão judicial para não trabalhar 

dentro da unidade. Então, a verdade não é bem essa e eu sempre digo que se o 

funcionário faz uma intervenção adequada, ele não tem por que ter medo de trabalhar 

com o adolescente. 

Com relação às questões que a deputada Márcia Lia levantou: deputada, eu já 

tenho problemas demais para me intrometer na área de educação. Eu não entendo de 

educação, acho que é um outro debate que deve ser feito com relação a essa questão da 

reorganização das escolas ou não. O que posso dizer é que a questão da educação 

infelizmente é muito ruim no Brasil inteiro. Nós sofremos muito isso na Fundação 

porque vemos meninos que chegam com 15 ou 16 anos que não sabem ler e escrever, 

menos ainda interpretar texto. Mas isso não é uma prerrogativa de São Paulo; eu circulei 

o Brasil inteiro nesses dez anos visitando os sistemas socioeducativos dos outros 

estados e posso dizer para a senhora que nos outros estados é pior ainda, porque a 

maioria dos outros estados não tem escola dentro dos centros socioeducativos. São 

Paulo é o único estado que tem escola organizada, em que eles são matriculados na rede 

estadual do ensino, que tem professores, etecetera. Dos outros estados, nenhum tem o 

sistema que tem em São Paulo. O Paraná tem um que chega próximo; Minas tem um 

que chega próximo; mas a secretaria dentro da unidade, dando aula, etecetera, só São 

Paulo tem. Acho que a educação é o grande problema do Brasil hoje, porque se 

tivéssemos melhor educação, teríamos menos crimes, menos gastos com a saúde, com a 

habitação, enfim. Mas acho que também foge um pouco da minha alçada falar sobre 

isso. 

Não faltam produtos nas unidades; pode faltar ocasionalmente porque a empresa 

não entregou, etc., mas não faltam produtos. Os meninos recebem da Fundação 

uniforme, chinelos, sabonete, pasta de dente. São de excelente qualidade? Nada do que 

compramos no serviço público é de excelente qualidade porque sempre compramos pelo 

menor preço, infelizmente. Eu duvido que a Assembleia consiga fazer compras de 

canetas de melhor qualidade, por exemplo; no serviço público, infelizmente, nós 
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precisaríamos pensar em outras questões para modificar isso. Mas não faltam produtos 

para os meninos. Todos têm uniforme, há troca de roupas íntimas todos os dias, temos 

lavanderias dentro das unidades, onde as roupas são lavadas. Queremos que os meninos 

andem de uniforme não para padronizá-los ou fazê-los perder a individualidade, mas 

para não gerar conflitos entre eles porque no passado, quando se permitiu o uso de 

outras roupas, alguns que tinham ligações com o tráfico vinham com roupas melhores, 

tênis melhores, e isso só gerava conflito dentro da Fundação. Por isso, preferimos que 

eles andem de uniforme; não é, repito, por uma questão de ferir a individualidade, mas 

uma questão de manter o respeito entre os adolescentes, se não gera conflito entre eles. 

Com relação aos funcionários, eu agora vou deixar minha modéstia de lado. Não 

houve um presidente nesta Fundação que fez o que eu fiz pelos funcionários. Quando eu 

cheguei, os funcionários não tinham convênio médico e hoje eles têm; não tinham vale 

alimentação, hoje têm; eles têm um bônus que é pago uma vez por ano que equivale a 

14º salário; eles não tinham planos de cargos de salários e hoje têm, o rapaz tem razão, 

está atrasado esse ano porque não conseguimos fazer o concurso ainda, mas todos os 

anos é feito o concurso. Quando eu cheguei, nós tínhamos 2 mil e tantos cargos de 

confiança e hoje só temos 368 porque os outros cargos de confiança foram 

transformados em funções gratificadas a serem preenchidas por servidores da Fundação. 

Quando eu cheguei, a maioria dos coordenadores de equipe, os encarregados técnicos 

das unidades e os diretores eram de fora da Fundação e hoje todos os chefes de plantão, 

que são os coordenadores de equipe, são funcionários concursados da Fundação e que 

têm uma gratificação para serem coordenadores de equipe. Dos diretores das unidades, 

embora possam vir de fora, 95% são funcionários da Fundação concursados porque eu 

fiz absoluta questão de prestigiar os servidores da Fundação porque falei: “O dia que eu 

for embora, as pessoas vão ficar aqui e vão dizer: ‘Eu trabalho na Fundação porque eu 

quero e tenho perspectivas de crescer’.” Então ouvir isso de funcionário realmente 

chega a ser uma piada.  

Nós fomos uma das poucas instituições que tiveram reajuste salarial todos os anos 

desde que eu cheguei na Fundação, inclusive este ano que quase ninguém teve reajuste 

em São Paulo porque a crise já assolava o Brasil, os funcionários da Fundação tiveram. 

Óbvio que queriam mais, mas tiveram a reposição da inflação. Óbvio que todo mundo 

queria ganhar mais, eu também queria ganhar mais e pagar mais para os servidores, mas 

como o Coronel falou, nós temos limites e nos limites do que eu podia fazer enquanto 

presidente eu tenho a consciência absolutamente tranquila que ninguém fez por esses 
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servidores o que eu fiz. Recebo o sindicato todas as vezes, converso com ele; temos 

uma comissão agora que cuida da saúde do trabalhador, que é uma comissão bipartite, 

funcionários da Fundação e sindicato, em que estamos discutindo os casos de 

afastamentos por acidentes de trabalho.  

Então demos uma atenção muito grande. Não vou dizer que vou chateada com o 

que as pessoas falam porque tenho a minha consciência absolutamente tranquila que eu 

fiz tudo, e as pessoas às vezes não têm noção dos sacrifícios que fazemos pessoalmente 

para conseguir determinadas coisas dentro do Governo. Porque é difícil, é um dinheiro 

só para todo mundo e nós brigamos até meia-noite, 1 hora ou 2 horas da manhã, para ter 

reajuste salarial e isto eu sem modéstia vou dizer que fui a única presidente a fazer pelos 

servidores; e eu duvido que alguém aqui diga que teve algum presidente que fez mais do 

que eu. 

Não tem um funcionário que possa dizer que não trato as pessoas com respeito. 

Até pelo Facebook eu converso com os funcionários. Eles me mandam denúncias, eu 

respondo, converso, falo. Óbvio que se um funcionário chega no meu Facebook e me 

manda para aquele lugar, eu vou bloqueá-lo porque eu também tenho família e gosto de 

ser respeitada, também. Trato todos com respeito, trato todos com a maior delicadeza, 

brinco com todo mundo, vou a festas, vou a churrascos. Eu sou uma pessoa que não tem 

nenhum problema de autoridade; antes de mim, os presidentes da Fundação só subiam 

no elevador sozinhos e eu subo com todo mundo: com a faxineira, com o leiteiro, com 

todo mundo que está na Fundação porque para mim nós somos todos iguais e ninguém 

pode dizer que eu não sou uma pessoa delicada, respeitosa e honesta com os 

trabalhadores. Até quando eu tenho que dizer não, eu digo com jeitinho. Teve uma 

pessoa que eu mandei embora aos berros, mas que já foi embora, simplesmente porque 

teve uma falha de segurança enorme que colocou a minha vida em risco e aí realmente 

eu perdi o controle e confesso que saí com ele aos berros, mas isso foi lá nos idos de 

junho de 2005. 

Com relação ao Conselho Estadual, dele hoje inclusive participa uma pessoa da 

Assembleia Legislativa aqui, de fato temos essa obrigatoriedade de vir e estou 

aguardando o convite das Comissões para vir aqui falar. Acho que não cabe à Fundação 

ligar para a Comissão para dizer que eu quero vir aqui prestar contas. Aguardo que a 

Comissão me chame no momento oportuno para prestar as informações. 

Com relação à questão da superlotação que o deputado Raul Marcelo levantou: 

deputado, reitero o que eu disse. A maioria das nossas unidades comportam 56 jovens e 
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estão trabalhando com 63 ou 64. Um dia eu fui procurar no Aurélio e, de fato, quanto 

tem um a mais já é “superlotação”, mas eu prefiro falar “excesso de lotação” porque 

oito adolescentes a mais não é o que nós gostaríamos, mas não é o caos que as pessoas 

estão falando. Os adolescentes estão dormindo num colchão no chão em vários lugares, 

sim, mas é um colchão desta grossura, com lençol, com roupa, com cobertor, toalha de 

banho. Eles têm aula, têm curso, eles não sofrem nada, não têm nenhum problema de 

falta de dignidade com relação a isso. Nós também não gostaríamos de ter esse excesso 

de lotação, mas com os números que eu trouxe, com esse excesso de internação que 

existe, nós nunca vamos conseguir resolver esse problema se o Poder Judiciário e o 

Ministério Público não tiverem uma postura diferente. 

Com relação ao inquérito do Dr. Tiago, eu vou me permitir a não falar nada, 

porque vivo brigando com ele, então prefiro não falar a respeito. O fato é que existem 

dois inquéritos há um ano investigando as contas da Fundação e a superlotação e nesses 

inquéritos, até agora, eu não fui ouvida e nada chegou como sugestão ou como 

propositura de ação. Esses inquéritos, infelizmente, só serviram para que as pessoas 

fossem à imprensa falar mal da Fundação, porque não fui ouvida em nenhum momento. 

Aliás, o Dr. Tiago disse para quem quisesse ouvir que ele não sentava na mesma mesa 

que eu, então estou esperando que ele chame para prestar depoimento; não sei, acho que 

ele vai ficar numa mesa e eu na outra, mas enfim, ele disse que não faria reunião 

comigo.  

Temos vários inquéritos civis na Fundação, e já tivemos vários nesses dez anos, 

mas o inquérito civil tem que ser uma peça preparatória de uma ação civil pública. Faz 

um ano que estão investigando e até agora, nada. Por quê? Ou não encontraram nada ou 

estão prevaricando, mas o fato é que eu em nenhum momento fui ouvida a respeito 

disso. E volto a dizer: tirando as unidades no Brás, na Capital, que eu disse desde o 

início que estão com 40% ou 30% a mais, as outras unidades estão com até 15% a mais, 

algumas até abaixo da capacidade. 

Concordo plenamente com o senhor quando o senhor fala que a internação é a 

ultima ratio; eu falo isso de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, mas infelizmente 

tem juízes e promotores que não nos ouvem. Lamento muito porque disso o senhor tem 

toda a razão: é só filho de pobre, preto e desempregado que vai parar na Fundação. 

Porque de classe média e média alta temos pouquíssimos jovens lá. Outro dia eu soube 

de uma menina que foi presa, e eu soube da história por outros motivos, por vender 

droga dentro de um colégio particular de São Paulo. Ela foi levada para lá, ficou dez 
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dias na Fundação e foi solta. E não era pouca quantidade, ela foi pega vendendo droga 

dentro de um colégio particular de São Paulo, os policiais foram ao apartamento dela, 

pegaram quilos de droga e ela foi solta. Loirinha de olhos azuis.  

Então, concordo com o senhor em gênero, número e grau, só que eu só posso 

protestar, porque eu cumpro decisões judiciais, então o que tento fazer é conscientizar e 

conversar com juízes e promotores para não exagerar na internação, só que cada um tem 

a sua visão de mundo, tem a sua mulher de supermercado que encontra todos os dias. 

Com relação às outras medidas, desde 2010 as medidas em meio aberto são 

executadas pelos municípios. Nós tínhamos uma parte do nosso orçamento que 

passamos para a Secretaria de Desenvolvimento Social e ela passa, fundo a fundo, para 

os municípios. E nós estamos brigando desde 2010 para que o governo federal também 

repasse recurso para os municípios porque as medidas em meio aberto devem ser 

cofinanciadas pelas três esferas de Governo. E o governo federal, com raras exceções, 

não passa recurso para os municípios, que reclamam muito disso.  

Então, não é um problema do Governo do Estado, o Estado está repassando 

recursos, o município paga uma parte e o governo federal, infelizmente, até hoje, criou 

uma política dizendo que só repassa recursos se a medida for executada diretamente por 

municípios, se for por ONGs ele não repassa. Portanto, há vários municípios que não 

recebem recurso do governo federal para executar as medidas em meio aberto. 

Com relação ao Complexo Brás, deputada, o meu sonho é deixar nele apenas 

algumas unidades de internação provisória. Não iríamos sair de lá porque o Fórum fica 

do lado, um Fórum horroroso que precisa ser reformado, que está interditado, mas do 

qual ninguém fala, todo mundo só fala da Fundação. Não saímos de lá porque é muito 

mais fácil: o menino sai daqui, atravessa uma forma e chega no Fórum para ser 

apresentado para as audiências. Então, só vamos desativar o Brás no dia em que o 

Fórum central, o único fórum da Capital que atende adolescentes infratores, sair de lá. 

Volto a dizer: o Brás está com excesso de população, são 1.470 adolescentes divididos 

em nove unidades. Só que apesar disso, o Brás não entrou nas estatísticas de rebeliões, 

tumultos e fugas desse ano, porque apesar de todo esse número, nós não tivemos nem 

fugas, nem rebeliões, nem nada. Por favor, quem é de lá não vá causar tumulto para me 

desmentir, Sr. Emerson. 

A maioria das fugas não foi externa, foi interna. Das fugas externas, acho que 

tivemos em torno de 80 e poucas, a maioria foram fugas realmente de dentro para fora. 

Em relação aos funcionários, houve um aumento do número de funcionários. Não sei 
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dizer exatamente o número, mas hoje temos exatos 12.928 servidores para 9.854 

adolescentes, então não dá para dizer que temos poucos servidores. Num quadro de 

14.424. Temos déficits parciais, por exemplo: no Brás temos déficit de funcionário, mas 

pagamos hora extra e cobrimos os funcionários que estão faltando com hora extra para 

não ter defasagem, como fazemos em outras unidades. Mas temos também, 

infelizmente, um alto índice de absenteísmo: nós temos muitos servidores que vão ao 

médico todo dia, a médicos variados e acabam faltando. Acho que número de 

funcionários é isso. 

Nós atualizamos o site toda semana pela assessoria de imprensa. Soltamos esse 

boletim, que é o mesmo que eu encaminho para o governador, que é sobre o número de 

meninos, os adolescentes por gênero e faixa etária, enfim. O que não temos colocado, e 

que eu saiba nunca colocamos, é o número de meninos por unidade porque achamos que 

isso fragiliza um pouco a segurança. Se eu colocar que lá tem X meninos com X 

funcionários, é uma informação que, a todo rigor, não deve constar para qualquer “do 

povo” entrar. Temos números gerais, e até se a senhora quiser, posso deixar os números 

com a senhora. Esse número é de sexta-feira, toda sexta-feira esses números são 

atualizados e constam no site da Fundação Casa; se não na sexta, na segunda. Não há 

segredo nenhum, a única coisa é que há algumas informações com relação a número de 

funcionários e saída de adolescentes que não divulgamos porque trabalhamos com 

segurança.  

Nós temos casos de meninos que sabem que vão sair para uma consulta médica, 

avisam a família e a família quer ir lá resgatá-los. Então muitas vezes nem dizemos para 

o menino que dia ele vai para a consulta, se não ele vai avisar a família e podemos ter 

problemas. É isso. Agradeço. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Ouvidas as 

considerações da presidente Berenice Gianella, feitas as considerações dos deputados e 

de todos aqueles que estavam aqui em público, eu reitero que nós temos o endereço 

eletrônico dessa Comissão, que é o cddal.sp.gov.br, para que sejam feitos quaisquer 

encaminhamentos ou perguntas que porventura não tenham sido colocadas nessa sessão.  

Declaro, portanto, encerrada a nossa audiência pública. Muito obrigado, Dra. 

Berenice. 
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