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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 

DA CIDADANIA, DA PARTICIPAÇÃO E  

DAS QUESTÕES SOCIAIS 

06.12.2016 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Deputados, 

deputadas aqui presentes, as assessorias, aos representantes da Secretaria da Justiça. Um 

cumprimento especial ao Dr. Márcio Elias Rosa, a quem eu peço que componha a Mesa 

dos nossos trabalhos nesta tarde, secretário de estado da Justiça e Cidadania. Da honra, 

da alegria de termos aqui o secretário, sua equipe, e também os deputados que nesse 

momento aqui estão: deputado Cezinha de Madureira, deputada Marcia Lia e membros 

desta comissão. 

Aliás, eu não me lembro, V. Exa. é substituto. Ou eu estou doido?  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Quem é o substituto aqui? Cadê 

o pessoal? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Não, tudo bem. É 

só para... 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Mandaram eu vir para cá. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Estou falando aqui 

no microfone. Também agradecer e registrar a presença do ilustre líder do PTB nesta 

Casa, o decano desta Casa, deputado Campos Machado, uma honra tê-lo aqui entre nós. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Diga-se de passagem, o nosso 

professor. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sem dúvida 

nenhuma. Também vejo aqui junto com as assessorias da Secretaria de Justiça, o sempre 

deputado desta Casa, Waldir Agnello, uma alegria recebê-lo nesta Casa. E o 
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cumprimentando, cumprimento toda a assessoria presente da Secretaria da Justiça que, 

aliás, vem fazendo um grande trabalho. 

Nós temos uma situação diferenciada na tarde de hoje. Nós, tradicionalmente, no 

último mês da legislatura temos uma sessão na Comissão de Direitos Humanos que é 

uma sessão de diálogo e prestação de contas que o secretário da Justiça venha a esta 

Casa espontaneamente trazer essas informações. Nesta tarde, nós fomos surpreendidos 

com a afonia do nosso secretário. É uma situação inusitada, mas absolutamente 

compreensível. E por iniciativa dos deputados desta comissão, nós faremos então uma 

outra dinâmica com apresentação de um vídeo, uma brevíssima palavra do secretário, 

aliás, respeitando a limitação de saúde deste momento.  

E claro, faremos dentro da possibilidade, na primeira possibilidade que tivermos, 

faremos novamente um encontro como este, com diálogo, que é praxe, que é tradicional 

nesta Casa. Secretário, quero mais uma vez cumprimentá-lo e agradecer pela sua 

presença nesta Casa. Em especial pelo esforço que V. Exa. faz neste dia, essa comissão 

e essa Casa se sentem profundamente honrados com sua presença aqui. Vossa 

Excelência tem a palavra.  

 

O SR. MÁRCIO ELIAS ROSA - Muito boa tarde a todos. E não pensem que eu 

estou falando cochichando não. Eu quero saudar todos os deputados, eminentes 

parlamentares, integrantes desta comissão. E dizer que o inusitado nos visita, eu acho 

que é a primeira vez na vida que eu adquiro essa afonia. Eu não me recordo, em 30 anos 

de magistério, ter perdido a voz em ocasião qualquer. E não foi a apreensão, poderia ser, 

com o fato de nos encontrarmos nesta tarde, absolutamente, porque me sinto em casa na 

companhia de todos os senhores e de todas as senhoras. Mas não poderia deixar de vir. 

Primeiro para passar por este exame de delito, se fosse o caso. E segundo, para 

demonstrar mais uma vez o respeito que eu, toda a minha equipe, Madureira, Leonardo, 

todos que me acompanham, têm pelo legislativo paulista, pelo legislativo bandeirantes, 

por cada um dos senhores e das senhoras. 

Eu pedi que, improvisadamente para que nós aqui não ficássemos em vão, que nós 

apresentássemos em primeira mão, avant prèmiere, um vídeo de cinco minutos que vai 

ao ar em janeiro deste ano, apresentando para a população em um canal no Youtube, um 

canal da cidadania que tem a pretensão de levar e prestar contas do que faz a nossa 

Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Agora, custava dar uma água para o 

secretário, gente? 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Por favor, eu peço 

que com urgência se traga. 

 

O SR. MÁRCIO ELIAS ROSA - Uma água para mim. Vamos ver o vídeo. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente, só 

para constar aqui, se V. Exa. permite. 

 

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

deputado Cezinha de Madureira. Também quero registrar neste momento a presença dos 

deputados Hélio Nishimoto e do deputado Coronel Telhada. Assim como também o 

nosso ilustríssimo deputado, Luiz Fernando, recentemente eleito novo prefeito de 

Jundiaí. Vossa Excelência é muito bem-vinda a esta sessão. Tem a palavra o deputado 

Cezinha de Madureira. E eu peço que seja servida uma água. 

 

O SR. - Estou aqui pelo Campos Machado, vim aqui prestar uma referência 

especial ao meu... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Só assim mesmo. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Vai sair caro essa. Aproveitando 

a palavra, V. Exa., aproveito para cumprimentar o meu irmão, meu amigo Luiz 

Fernando, tive a oportunidade de trabalhar ali, ajudá-lo na sua campanha em Jundiaí, 

graças a Deus pela vitória. Cumprimentar o secretário. E só para constar, que V. Exa. 

havia perguntado, eu estou substituindo o deputado André Soares do Democratas, sou 

suplente dele na comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sem problema, 

obrigado. Também registro nesse momento a presença da ilustre deputada Beth Sahão, 

vice-presidente desta Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo.  

Havendo então número regimental, declaro aberta a 3ª Reunião Extraordinária da 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e 
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das Questões Sociais da 2ª Sessão Legislativa do 1º Biênio da 18ª Legislatura. Já fiz o 

registro da presença dos deputados que aqui então, e também registro nesse momento a 

presença da deputada Marta Costa, membro efetivo desta comissão.  

Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião passada. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Cezinha de Madureira. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pedir dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Os deputados que concordarem permaneçam como estão. 

(Pausa.) Aprovado.  

Oficializada então a audiência pública, a pedido do secretário de estado de Defesa 

dos Direitos Humanos, de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e Cidadania, eu pelo 

que seja projeto o vídeo, como ele mesmo disse, em avant première aqui a todos os 

presentes que acompanham esta sessão.  

 

* * * 

 

- É apresentado o vídeo. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Feito o registro da 

presença de todos os deputados, também registro neste momento a presença da deputada 

Clélia Gomes, membro efetiva desta comissão. Aos deputados e deputadas e chegaram 

após a abertura da sessão, eu gostaria apenas de ressaltar, de explicar o que está 

acontecendo nesta tarde. Nós temos uma situação inusitada, imponderável. Nosso 

secretário está aqui, veio com toda sua equipe que, aliás, eu inclusive solicitei que ele 

pudesse nomear. Está aqui, como é feito todos os anos desta casa, é praxe da Comissão 

de Direitos Humanos, no último mês da legislatura nós fazemos esse tipo de encontro, 
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prestação de contas, o diálogo permanente da Casa com a pasta, com o secretário da 

pasta.  

Mas nesta tarde, apesar de todo o esforço do nosso secretário, que eu quero aqui 

destacar, é um esforço importante, demonstrando claramente o respeito pelos deputados, 

por esta Casa. Mas o nosso secretário se encontra limitado por questões físicas, porque 

tem uma quase completa afonia. E por mais que ele insista em querer falar, eu disse a 

ele: “secretário”, ele até disse: “vocês estão fazendo exame de corpo delito”, eu quase 

disse a ele: “secretário, é a primeira vez na vida que o senhor vai ter um ginecologista 

fazendo o seu exame de corpo delito”. Mas, enfim, nós temos uma situação inusitada. 

Houve um entendimento dos deputados membros desta comissão de que o secretário 

faria, já que tinha um vídeo, faria a apresentação do vídeo, o registro de quem aqui está, 

e nós remarcaríamos essa sessão para a próxima possibilidade que nós tivermos na 

comissão, porque sabemos que não faz sentido se impor um sacrifício físico em uma 

sessão como essa. 

Então não sei se algum deputado deseja fazer alguma manifestação. Deputada 

Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Pela ordem. 

 

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

deputado Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Cumprimentar o Sr. Presidente desta Comissão, 

os demais deputados, secretário Márcio Elias Rosa. E dizer ao Sr. Presidente que além 

de praxe, também é uma obrigação estabelecida constitucionalmente a presença dos 

secretários aqui, seja nesta comissão ou em qualquer outra para fazer sua prestação de 

contas. Infelizmente hoje não... Reconhecemos a absoluta incapacidade de poder falar, 

por limitações físicas, mas sugiro a V. Exa., se for possível, caso não dê ainda para 

marcarmos este ano, uma vez que nós teríamos ainda mais duas semanas, que sejam, 

aqui, além dessa mais duas, mais uma, não sabemos como se darão as votações. Mas 

que nós pudéssemos fazê-lo logo na primeira semana no ano que vem, na nossa 

primeira reunião já com a presença do secretário. Eu acho que não seria um tempo 

muito grande e nós poderíamos ter a prestação de contas do secretário desde do início 

que ele está à frente da Secretaria de Justiça. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Absolutamente 

pertinente a intervenção da deputada Sahão, faz todo o sentido. No primeiro mês do 

próximo ano, acho muito difícil que nós possamos fazer ainda esse ano. Ao que tudo 

indica o calendário, na próxima semana, encerraremos os nossos trabalhos. E há um 

acúmulo de pautas nesta Casa, de comissões, de entendimento, até por causa da votação 

do orçamento. Mas, sem dúvida nenhuma, eu sei do absoluto compromisso que o 

secretário tem com esta comissão, com esta Casa. Aliás, demonstrado neste gesto. Eu 

até disse a ele: “o senhor poderia ter me comunicado, se tivesse me comunicado desta 

limitação, nós mesmo teríamos feito o entendimento”.  

Mas como eu disse, é uma clara demonstração de respeito a esta Casa, de respeito 

aos deputados desta Casa. E faz todo o sentido, eu acho que no primeiro mês já do 

próximo ano, em fevereiro, nós podemos fazer um entendimento dos deputados, até 

para que todos os deputados estejam no horário, até para que também todos os 

deputados estejam na abertura dos trabalhos e possam contribuir, colaborar. E nós 

faremos isso, com certeza, havendo um entendimento de todos os deputados para que 

seja uma sessão que coincida também com a agenda disponibilizada pelo secretário 

Márcio Elias Rosa. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Coronel Telhada.  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Se me permite, eu queria agradecer 

também a presença do nosso querido amigo, secretário Márcio Elias Rosa. Também, 

lógico, sabemos da dificuldade, não há condição de ficarmos debatendo aqui, acho 

interessante marcamos para o ano que vem. Mas se fosse possível, também, encaminhar 

alguma coisa por escrito nesse meio tempo, porque eu tenho uma pendencia aqui que eu 

quero trazer, inclusive, à comissão, que foi a prisão do vice-presidente da Condepe, que 

me causou muita preocupação. Inclusive estou propondo a abertura de uma CPI nesta 

Casa, já tem assinatura de 40 deputado. E acho que seria de bom tom, de momento, e 

dizer o que está acontecendo realmente, quais são as providências que serão tomadas 

contra aquele cidadão que se encontra envolvido com o crime organizado, porque é uma 
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coisa que traz um grande prejuízo não só ao estado de São Paulo, como aos direitos 

humanos. 

Então se fosse possível que V. Exa., não havendo impedimento de momento, nos 

encaminhasse alguma coisa, posteriormente, talvez por escrito, uma proposta, se V. 

Exa. achar por bem assim, eu gostaria de propor tal ação. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sem dúvida 

nenhuma. Apenas fazer o esclarecimento, eu acho que V. Exa. traz um assunto oportuno 

a esta comissão. Oportuno no sentido de que se pode fazer nenhuma generalização com 

relação a temática dos direitos humanos e a defesa da garantia dos direitos humanos 

com pessoas e um caso isolado, aliás, inédito no estado de São Paulo, de alguém que 

enveredou por outros caminhos e que se contaminou com outras práticas. A defesa e a 

garantia dos direitos humanos nada tem a ver com a conduta isolada deste senhor que 

foi preso e que responde a justiça e que, enfim, será responsabilidade, está sendo 

responsabilizado pelos seus atos.  

Me antecipando, eu já vi que a secretaria já emitiu manifestação pública falando 

da obrigatoriedade daqueles que candidatarem ao conselho, ao Condepe, ao Conselho 

Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana terem os mesmos critérios que nós 

que disputamos eleições temos, que é a questão da ficha limpa. 

 

O SR. - É assim atualmente? É feito assim? Eu não sei como é feita a escolha. 

Existe algum critério? Eu não sei como é. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Ok. Eu vou passar 

a palavra ao secretário para que ele possa fazer suas observações. Mas enfim, eu faço 

apenas esse adendo para que não se contamine. Porque tem muita gente que em 

momento como este se aproveita disso para lanças sobre a temática e sobre a defesa da 

garantia dos direitos humanos, suspensões por causa de um caso absolutamente isolado 

e que está sendo responsabilizado e que, inclusive, exemplarmente está preso. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Marcia Lia. 
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A SRA. MARCIA LIA - PT - Gostaria de antes de V. Exa. passar a palavra para 

nosso secretário, de dizer que eu tenho pleno acordo com as suas palavras, porque uma 

instituição não pode ser manchada porque um integrante dela se corrompeu e prestou 

serviços inadequados usando, inclusive, o espaço privilegiado que ele tinha dentro do 

Condepe. Essa pessoa deve responder a justiça porque, de fato, me parece que houve até 

confissão da própria pessoa. E o Condepe sofreu aí duras... É uma situação muito difícil 

por conta dessa conduta do Ministério Público, da justiça, de levar, inclusive, os 

computadores, dados sigilosos, CPU, onde muitas testemunhas ali eram guardas a sete 

chaves porque são pessoas que correm inclusive risco de terem suas vidas ceifadas caso 

seus nomes sejam descobertos, enfim. Não podemos jogar o bebê junto com a água do 

banho. Eu penso que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.  

Então nós temos que ter muita cautela, esta Comissão de Direitos Humanos está 

aqui para defender os direitos humanos e nós temos feito isso com muita tranquilidade. 

E não será por ação de um indivíduo, de forma isolada que nós vamos jogar o Condepe 

em uma situação como essa. Nós não podemos entrar nesse jogo porque esse jogo é 

perverso. Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sem dúvida. E a 

preocupação pertinente com relação aos dados que foram levados, de testemunhas que 

testemunharam contra atos de violência, inclusive atos de violência policial, e que 

podem estar, neste momento sob risco. Sem mais delongas eu quero passar aqui a 

palavra... 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Só para lembrar, Sr. Presidente, se me permite 

um minutinho. 

 

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

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Que também todos os membros do Condepe são 

eleitos. Esse vice-presidente foi eleito, infelizmente, depois demonstrou-se ser capaz e 

desleal de estar cumprindo a tarefa que ele incialmente havia se proposto a fazê-lo. 

Enveredou por outros caminhos e foi punido. Eu concordo plenamente com a deputada 

Marcia Lia no sentido de que a instituição tem que ser preservada. O Condepe é uma 
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instituição, até hoje, sempre prestando excelente serviços na defesa dos direitos 

humanos. Portanto, não temos nada que possa pesar sobre eles. Teve essa conduta, eu 

acredito que é um caso isolado, a pessoa já está presa, certamente será julgado e punido. 

Hoje, inclusive, está tendo, coincidentemente, a eleição para escolha ou a 

discussão para escolha do substituto ou da substituta da vice-presidência do Condepe. 

Agora, exatamente nesse mesmo horário, às 15 horas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Que eu, inclusive, 

acho bastante complexo porque esta Casa também tem um membro no Condepe. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Tem um membro no Condepe. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Eu sou membro do 

Condepe e não estou nesta eleição. Acho, inclusive que o processo eleitoral do 

Condepe, eu, como membro do Condepe, digo que o processo eleitoral do Condepe está 

contaminado. Se se confirmam as declarações desse senhor que disse, que nós tomamos 

conhecimento pela imprensa de que houve financiamento escuso na eleição do 

Condepe, isso é gravíssimo. A eleição da mesa diretora do Condepe está contaminada. 

Ou seja, nós precisamos, não é nessa sessão que faremos isso, nós precisamos ter um 

diálogo sobre isso, nós membros da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia, nós 

precisamos ter um diálogo para ter um entendimento para saber que tipo de 

posicionamento nós teremos com relação ao que está acontecendo no Condepe. Porque 

eu quero dizer, é gravíssimo, é sem precedentes e nós não podemos permitir que esse 

tipo de ação e de comportamento isolado contamine toda a história de luta de um 100 

número de pessoas na defesa dos direitos humanos. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Agora, só pela oportunidade, é preciso verificar 

também a veracidade dos depoimentos do Sr. João. Eu, particularmente, nem o conheço.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Luiz Carlos. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Luiz Carlos. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 



10 
 

 

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

deputado. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Só corroborar com as palavras de V. 

Exa., o que o senhor falou é justamente o que eu ia falar, para mim está contaminado 

todo o sistema, no caso da mesa precisamos rever isso aí. Eu também quero aqui acirrar, 

só no debate aqui dizer que eu fico feliz com o que estou ouvindo aqui porque são as 

mesmas palavras que eu uso defendendo a Polícia Militar hoje, eu ouço os deputados 

defendendo o Condepe. Está certo. Uma atitude não pode falar em nome da instituição, 

atitude isolada não representa instituição, a pessoa que comete o erro tem que ser 

punida, exatamente o que falamos aqui há muito tempo. 

E queria dizer da nossa preocupação também, Sr. Presidente, há uma lista rodando 

no crime organizado, fornecido por este cidadão, quiçá por outros, o nome de agentes 

públicos, agentes policiais, agentes penitenciários, que estariam combatendo o crime 

organizado. Inclusive foi lá do (ininteligível) essa situação, que nos causa muita 

preocupação também. Esta lista foi fornecida por este indivíduo criminoso. Então nós 

temos que sim, concordo com V. Exa., chegarmos ao âmago desta questão e colocarmos 

isso em pratos limpos. Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Eu passo então, 

nesse momento, a palavra ao secretário Márcio Elias Rosa, dizendo que o secretário está 

absolutamente desobrigado de avançar no tempo e que nós respeitamos, como membros 

desta comissão respeitamos sua limitação física. Fica estabelecido o novo encontro para 

o mês de fevereiro, a acertar entre as assessorias. Enfim, V. Exa. tem a liberdade de se 

manifestar como assim achar melhor. 

 

O SR. MÁRCIO ELIAS ROSA - Muito bem. Agora já em ambiente formal de 

sessão instalada, saúdo o presidente Carlos Bezerra Júnior, o deputado Campos 

Machado, deputada Marcia Lia, deputada Marta Costa, deputada Clélia Gomes, 

deputada Beth Sahão, o nosso querido deputado Coronel Telhada, deputado Hélio 

Nishimoto, deputado Cezinha Madureira, Luiz Fernando, deputado. Também 

cumprimentar, deste modo, todos os que me acompanham, Paulo Miguel do Procon, 
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Marco Pila do Itesp, a nossa grande Berenice da Fundação Casa, Sérgio Maranhão do 

Imesc e Dr. Waldir Agnello que representa o Ipem.  

Sem embargo dessas vinculadas todas que estão aqui, todas também em 

homenagem a esta Casa, senhoras e senhores, quero também registrar a presença dos 

coordenadores, Pró Vita, Cravi, da coordenação de políticas para mulher, conselho de 

política para negros, do nosso coordenador geral de apoio aos programas de cidadania, 

coordenação de políticas para diversidade sexual. Coordenação de políticas para a 

população negra, indígena. E também a coordenação do CIC Centro de Integração da 

Cidadania. Além do núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, ao PPCAM, ao 

Crave e ao Pró Vita, ou seja, a secretaria está inteirinha aqui. Só o secretário que está 

sem voz. 

Mas o tema do Condepe é muito importante para ficar para fevereiro ou março. 

Me perdoem, concordando com as preocupações reveladas, desde aquele que necessita 

olhar de atenção quanto aqueles que querem preservar a representação, porque ela é 

muita cara para o regime democrático. Eu queria dizer que eu tenho a consciência 

tranquila de ter atuado para que o Condepe fosse restaurado há quatro anos e ter dado 

posse para o Ministério Público para uma legislatura que tinha, inclusive o seu Luiz 

Carlos como um dos membros. O grande problema, eu oficiei para o Condepe pedindo a 

eles que me encaminhassem sugestões de aprimoramento da legislação. É que o 

Condepe é composto de representações dos poderes do estado como do Legislativo, por 

exemplo, isso é imprescindível. Mas também por cinco, seis entidades da sociedade 

civil cujo o requisito é a existência pelo menos há cinco anos. Ponto final.  

E na minha modesta visão, isso é pouco para representar de fato e 

verdadeiramente direitos humanos em todo o estado de São Paulo. Talvez nós tenhamos 

que ter ali a representação de quem tem, de fato, demonstração de pertinência temática, 

ou seja, instituição que atua na defesa dos direitos humanos. E que tenha também 

auferido, obtido alguma legitimidade social. Não necessariamente conhecida na mídia, 

mas com atuação na área de pesquisa, na área de defesa dos direitos, seja qual for, para 

que possa, então, indicar um representante, preservando assim a representação da 

sociedade civil. O Condepe exerce um grande trabalho. Se de fato o computado que foi 

apreendido para provar os crimes praticados por este homem que está preso e teria 

confessado, contém dados sigilosos, isso só agrava a conduta dele e não da polícia, da 

polícia judiciária porque ele estaria se utilizando de instrumentos cuja a sigilação 

deveria ser preservada para praticar crimes ainda mais graves. 
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Mas eu não concordo, com todo o respeito, que isso tenha acontecido. Ele, de 

fato, utilizava de um equipamento, computador, para fazer os seus registros. Esse dado 

está sendo investigado pela polícia científica. Mas eu não creio que naquela CPU 

tivessem outros dados. Porque o Condepe tinha outros equipamentos de informática que 

foram todos preservados. Mas no dia em que ocorreu a apreensão, eu tomei a liberdade 

de solicitar para a presidente do Condepe que documentasse essa circunstância. E eu 

tomei a liberdade de oficiar para o secretário da segurança pública recomendando que 

fosse preservada a sigilação de todo o conteúdo, exceto aqueles que tocam a 

materialidade do crime praticado pelo seu Luiz Carlos. 

Eu lamento muito dizer, mas tudo indica que, de fato, verdadeiramente, esse 

cidadão mal representava a sociedade civil. E, de fato, praticou crimes se valendo da 

condição de membro do Condepe. Digo isso porque dentre os documentos obtidos há, 

inclusive, documentos que seriam originários da minha pessoa na condição de 

procurador geral para remoção de presos ou coisa do gênero. Ou seja, e que ele teria 

produzido junto com documentos informando a condições de presos atribuídos a outros 

promotores de justiça. Ou seja, tudo leva a crer que de fato uma parcela do criem 

organizado se valeu da aproximação com uma pessoa de pouco idoneidade e esta pessoa 

se utilizou de um instrumento que é legítimo, que é Condepe, de um canal de 

representação da sociedade civil, que é legítimo. Na bandeira legítima que é a defesa 

dos direitos humanos para praticar crime. Isso pode acontecer em qualquer 

circunstância. Infelizmente nós que temos que ter capacidade. Primeiro para resistir à 

tentação de se voltar contra a instituição, isso nós não faremos. E segundo, para reprimir 

o crime praticado, como qualquer outro crime grave praticado. 

O Condepe tem um papel importantíssimo, goza de plena autonomia frente à 

Secretaria de Justiça e eu faço questão de manter tanto assim. Que a primeira 

providência que tomei foi de tirar de dentro do prédio e colocar em um prédio próprio, 

com toda a estrutura, porque não pode se confundir com o estado, não pode se confundir 

com o governo do estado, não pode se confundir com nenhum dos poderes, tem que ter 

vida própria e tem que ter autonomia e responder pelos seus atos. Mas o Condepe 

escolhe, por exemplo, o ouvidor da Polícia Militar. Perdão, o ouvidor das polícias. Veja 

que função importante, isso não pode ficar amesquinhado. Daí porque eu de fato oficiei, 

pedi que eles encaminhem para a secretaria sugestões de aprimoramento da legislação, 

mas que parta do próprio Condepe, que aumente a representatividade, que assegure a 

representatividade e que jamais signifique aí a má utilização de um instrumento que é 
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legítimo, correto? Só para não deixar para fevereiro um tema tão importante e caro 

quanto esse deputado, correto. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Feito então os 

esclarecimentos, eu agradeço mais uma vez a presença do secretário, de todos aqueles 

que representam as assessorias e coordenadorias da Secretaria de Estado da Justiça e 

Cidadania. Quero também aqui registrar a presença do professor Fernando, que é 

vereador e foi recém-eleito prefeito da cidade de Boituva. Também cumprimentar o 

Ivan Lima que está aqui na condição de representante e presidente da comunidade negra 

do estado, mas que foi indicado subprefeito de Pirituba, aqui na cidade de São Paulo. 

Também cumprimentá-lo especial, Ivan. Cumprimento a todos os senhores. E declaro, 

portanto, já pelos fatos explicados, encerrada a presente sessão. 

 

* * * 

 

 


