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Req. Juntada ao Projeto de lei nº 672, de 2020 
 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, Deputado Carlão Pignatari, 

Requeiro que sejam juntados, para fins de instrução, ao Projeto de lei n. º 672, 

de 2020, de autoria desta Deputada, os documentos anexos (fl. 8 e fl. 9), tecendo-se as 

seguintes considerações:  

De autoria desta Deputada, o Projeto de Lei nº 672, de 2020, objetiva 

denominar "Dr. Hélio Pereira Bicudo" o Centro de Detenção Provisória de Mogi das 

Cruzes, localizado na Estrada do Taboão, Km 2,36, Bairro do Taboão, Mogi das Cruzes - 

SP. 

A propositura esteve em pauta nos termos do item 2, parágrafo único, do 

artigo 148 do Regimento Interno, nos dias 12/11/2020, 13/11/2020, 16/11/2020, 

17/11/2020 e 18/11/2020, não recebendo emendas ou substitutivos. 

Na sequência do processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Colenda 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sendo distribuída ao Dep. Emidio de 

Souza, que o devolveu sem voto. Ato contínuo, houve a redistribuição ao Dep. Thiago 

Auricchio, para que fosse apreciada quanto a seus aspectos constitucional e legal, 

conforme previsto no artigo 31, § 1°, do Regimento Interno desta Egrégia Casa 

Parlamentar. 

Com o objetivo de instruir o presente projeto, na forma estabelecida pela Lei n° 

14.707, de 8 de março de 2012, a qual dispõe sobre a denominação de prédios, 

rodovias e repartições públicas estaduais, esta Deputada apresentou biografia e 

relação das obras e ações do Dr. Hélio Pereira Bicudo, bem como a certidão de óbito, 

comprovando ser o homenageado pessoa falecida.  

A propositura também foi devidamente instruída de documento elaborado pelo 

Departamento de Documentação e Informação (Divisão de Pesquisa Jurídica) desta 

Egrégia Casa Parlamentar, atestando que não foi encontrada lei estadual que dê 

denominação a outro próprio do Estado com o nome do homenageado. 

Quanto ao requisito da alínea “c” do art. 1º, que trata do documento referente 

ao próprio a ser denominado, consigna-se que esta Parlamentar encaminhou ofício de 
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nº 207/2020 (fl. 8), em 13 de novembro de 2020, ao Excelentíssimo Coronel Nivaldo 

Cesar Restivo, Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, 

solicitando manifestação que evidenciasse que o próprio pertence ao Estado e está em 

condições de receber denominação, recebendo resposta da Pasta no mês seguinte (fl. 

9).  

Ocorre que, por ser um documento oficial emitido pela Secretaria da 

Administração Penitenciária sobre o PL 672/2020, esta Deputada considerou que 

referida manifestação seria automaticamente anexada aos autos da propositura.  

A assessoria desta Parlamentar, todavia, ao contatar o gabinete do Dep. Thiago 

Auricchio para explanar a respeito da trajetória do homenageado, verificou que o 

documento, na verdade, não fora anexado. 

Pois no lugar de simplesmente dizer se o próprio está apto à denominação, o 

titular da Pasta foi além e se declarou contrário ao projeto.  

Com efeito, a resposta da Secretaria menciona que “as denominações das 

unidades prisionais que compõem o sistema penitenciário paulista são reservadas a 

homenagear integrantes das carreiras afetas à Secretaria da Administração 

Penitenciária que, por seus méritos ou sacrifícios, ensejaram tal honraria.” 

Nada obstante, muito embora esta Parlamentar respeite imensamente os 

profissionais que atuam no Sistema Penitenciário e tenha a Segurança Pública como 

ponto central de sua trajetória profissional e acadêmica, fato é que referida prática de 

homenagear pessoas das carreiras afetas à Secretaria, diferentemente da justificativa 

dada, não é regra para a denominação das unidades prisionais do Estado de São Paulo. 

De acordo com o sítio oficial da Secretaria da Administração Penitenciária, 

existem 179 Unidades Prisionais no Estado de São Paulo. Se, por um lado, muitas 

prestam homenagens em sua denominação aos integrantes da carreira da Secretaria, 

como os Agentes de Segurança Penitenciária e Agentes de Escolta e Vigilância 

Penitenciária, por outro, muitas outras homenageiam pessoas que não possuem 

relação com as carreiras afetas à Pasta. (Disponível em: http://www.sap.sp.gov.br/uni-

prisionais/pen-.html) 

Mencionam-se, a título de exemplo, as seguintes unidades denominadas, salvo 

melhor juízo, sem relação com as carreiras afetas à Secretaria:  

http://www.sap.sp.gov.br/uni-prisionais/pen-.html
http://www.sap.sp.gov.br/uni-prisionais/pen-.html
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 Piracicaba - CPD “Nelson Furlan” + APP (Biografia disponível em: 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=139172)  

 Lins - CR “Dr. Manoel Carlos Muniz” + ARSA (Biografia disponível em: 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=107843)  

 Mogi Mirim - CR “Prefeito João Missaglia” (Biografia disponível em: 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=502047)  

 Rio Claro - CR “Dr. Luis Gonzaga da Arruda Campos” + ARSA (Biografia 

disponível em: https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1010608)  

 Lavínia - Penit. “Frederico Geometti” (Biografia disponível em: 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=898229)   

 Mirandópolis - Penit. I “Nestor Canoa” (Biografia disponível em: 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=8377)  

Destacam-se, ainda, diversas unidades que homenageiam pessoas com ilustres 

trajetórias na seara da Segurança Pública, mas que não possuem relação direta com as 

carreiras afetas à Secretaria, como a do Dr. Hélio Pereira Bicudo. Muitos 

homenageados, inclusive, também estudaram na Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo. Confira-se:  

 Bauru - CPP III “Prof. Noé Azevedo” (Biografia disponível em:: 

https://www.oabsp.org.br/portaldamemoria/galeria-de-

presidentes/noe-azevedo/) 

 Campinas - CPP “Prof. Ataliba Nogueira” (Biografia disponível em:: 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66458/69068)  

 Tremembé - CPP “Dr. Edgard Magalhães Noronha” (Biografia disponível 

em: https://aplj.org.br/publicacoes/artigos/pronunciamento-de-elival-

ramos-1-12-2015.html)  

 Jaú - CR “Dr. João Eduardo Franco Perlati” + ARSA (Biografia disponível 

em: https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=595956)  

 Avaré - Penit. II “Nelson Marcondes do Amaral” 

(https://irbcontas.org.br/diretoria/nelson-marcondes-do-amaral/)  

 Casa Branca - Penit. “Joaquim de Sylos Cintra” (Biografia disponível em: 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1970/decreto-

0A-10.08.1970.html)  

 Franco da Rocha - Penit. I “Mário Moura Albuquerque” + APP (Biografia 

disponível em: https://www.apmp.com.br/noticias/apmp-80-anos-

mario-de-moura-e-albuquerque-figura-ilustre-do-mpsp/)  

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=139172
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=107843
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=502047
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1010608
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=898229
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=8377
https://www.oabsp.org.br/portaldamemoria/galeria-de-presidentes/noe-azevedo/
https://www.oabsp.org.br/portaldamemoria/galeria-de-presidentes/noe-azevedo/
https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66458/69068
https://aplj.org.br/publicacoes/artigos/pronunciamento-de-elival-ramos-1-12-2015.html
https://aplj.org.br/publicacoes/artigos/pronunciamento-de-elival-ramos-1-12-2015.html
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=595956
https://irbcontas.org.br/diretoria/nelson-marcondes-do-amaral/
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1970/decreto-0A-10.08.1970.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1970/decreto-0A-10.08.1970.html
https://www.apmp.com.br/noticias/apmp-80-anos-mario-de-moura-e-albuquerque-figura-ilustre-do-mpsp/
https://www.apmp.com.br/noticias/apmp-80-anos-mario-de-moura-e-albuquerque-figura-ilustre-do-mpsp/
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 Guarulhos - Penit. II “Desembargador Adriano Marrey” (Biografia 

disponível em: https://www.oabsp.org.br/portaldamemoria/vultos-da-

advocacia/jose-adriano-marrey-jr/)  

 Iperó - Penit. “Odon Ramos Maranhão” (Biografia disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/67313/69923/88

729) 

 Itarapina - Penit. I “Dr. Antônio de Queiróz Filho” (Biografia disponível 

em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

biografico/queiros-filho-antonio-de)  

 Itarapina - Penit. II “João Batista de Arruda Sampaio” (Biografia 

disponível em: 

http://www4.pucsp.br/cedic/semui/colecoes/joao_batista.html)  

 Pirajuí - Penit. I “Dr. Walter Faria Pereira de Queiróz” (Biografia 

disponível em: 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1958/decreto-

33852-30.10.1958.html)  

A título de curiosidade, ressalta-se que o Dr. Hélio Pereira Bicudo foi, inclusive, 

amigo do Sr. Dr. Antônio Queiróz Filho e do Sr. Mário Moura Albuquerque, valendo 

mencionar que este último é padrinho de batismo de uma das filhas do homenageado.  

Cumpre asseverar, portanto, que a denominação das unidades não é reservada 

para homenagear integrantes das carreiras afetas à Secretaria da Administração 

Penitenciária, haja vista os inúmeros exemplos supramencionados.  

A fim de não deixar margem a dúvidas quanto à trajetória do Dr. Hélio Pereira 

Bicudo, consigna-se que o homenageado nasceu em Mogi das Cruzes e prestou 

relevantes serviços à sociedade e à Pátria, possuindo uma extensa lista de ações e 

contribuições para a Segurança Pública.    

Com efeito, como Deputado Federal por dois mandatos, o Dr. Hélio Pereira 

Bicudo elaborou as PECs nº 46/1992, que introduz modificações na estrutura policial, 

nº 118/1992, que trata da organização do sistema penitenciário, e a nº 96/1992, 

transformada na Emenda Constitucional nº 45/2004.  

De igual forma, é autor de relevantes projetos de lei concernentes à Segurança 

Pública que, assim como as referidas PECs, contribuíram para o debate público. 

Destacam-se os seguintes PLs: 

https://www.oabsp.org.br/portaldamemoria/vultos-da-advocacia/jose-adriano-marrey-jr/
https://www.oabsp.org.br/portaldamemoria/vultos-da-advocacia/jose-adriano-marrey-jr/
https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/67313/69923/88729
https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/67313/69923/88729
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/queiros-filho-antonio-de
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/queiros-filho-antonio-de
http://www4.pucsp.br/cedic/semui/colecoes/joao_batista.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1958/decreto-33852-30.10.1958.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1958/decreto-33852-30.10.1958.html
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 PL 2462/1991: Define os crimes contra o Estado Democrático de Direito 

e a Humanidade NOVA EMENTA: Acrescenta o Título XII na Parte 

Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal), relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito; e 

revoga a Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983 (Lei de Segurança 

Nacional), e dispositivo do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 

1941 (Lei das Contravenções Penais). 

 PL 2463/1991: Define os crimes de responsabilidade do Presidente da 

República, dos Ministros de Estado, dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, do Procurador-Geral da República, do Advogado-Geral da 

União, dos Governadores e Secretários dos Estados, Prefeitos e 

Secretários Municipais e dá outras providências. 

 PL 2464/1991: Institui o crime de tortura e dá outras providências. 

 PL 899/1995: Dispõe sobre a descaracterização do crime militar, nas 

hipóteses que menciona, define a competência da justiça militar local e 

da outras providencias. Nova ementa: altera o artigo nono do Decreto-

Lei 1001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar. 

 PL 2190/1996: Altera dispositivos dos Decretos-Lei nºs 1.001 e 1.002, de 

21 de outubro de 1969, Código Penal Militar e Código de Processo Penal 

Militar, respectivamente. 

 PL 3396/1997: Dispõe sobre a assistência do advogado no inquérito 

policial. 

 PL 3745/1997: Altera o art. 97 do Código Penal, modificando as 

condições de aplicação da medida de segurança, e dá outras 

providências. 

 PL 3843/1997: Altera dispositivos do Decreto- Lei nº 3.688, de 03 de 

outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais, e dá outras 

providências. 

 PL 3860/1997: Faculta a pessoa condenada às penas de detenção ou de 

reclusão o direito de cumpri-las em estabelecimento prisional próximo 

ao domicílio de sua família ou de sua terra natal, e dá outras 

providências. 

 PL 4107/1998: Reformula a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, para 

adequá-la às convenções contra a tortura e outros tratamentos ou 

penas cruéis, das Nações Unidas, de dezembro de 1984, e para prevenir 

e punir tortura, da Organização dos Estados Americanos, de 1989, e dá 

outras providências. 
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Imperioso apontar que o PL 2462/1991 supramencionado foi aprovado e 

sancionado recentemente, na forma da Lei nº 14.197, de 1º de setembro de 2021.  

Também na Câmara dos Deputados, o homenageado atuou na CPI que 

investigou o Extermínio de Crianças e Adolescentes, na CPI sobre Adoção e Tráfico de 

Crianças Brasileiras e, inclusive, como segundo-vice-presidente na CPI do Sistema 

Penitenciário Brasileiro, em 1993.  

Em 1997, foi eleito membro da Comissão Interamericana de Defesa de Direitos 

Humanos, em votação na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos 

(OEA), para o quadriênio 1998-2001. Em 2000, foi eleito Presidente da referida 

Comissão, cujo mandato teve duração de um ano. Em junho, em sessão da CIDH no 

Brasil, recebeu do Presidente Fernando Henrique Cardoso a condecoração da Ordem 

do Rio Branco. 

Ainda no ano 2000, em outubro, foi eleito vice-prefeito de São Paulo. Em 

setembro de 2002, além do cargo de vice do executivo municipal, acumulou também o 

cargo de Presidente da então recém-criada Comissão Municipal de Direitos Humanos. 

Ademais, o Dr. Hélio Pereira Bicudo publicou diversos livros e artigos, sendo 

certo que muitas tratam de segurança pública e do sistema criminal, possuindo relação 

direta com o sistema penitenciário. Destacam-se as seguintes publicações: 

 O pequeno valor nos delitos patrimoniais. São Paulo : [s.n.], 1954. 

 A lógica das provas em matéria criminal. São Paulo: [s.n.], 1960. 

 Do delito e do delinqüente. São Paulo: Saraiva, 1965. 

 Sobre o projeto do Código Penal Brasileiro. São Paulo: [s.n.], 1965. 

 Cem anos de direito e justiça no Brasil. São Paulo: [s.n.], 1974. 

 Meu depoimento sobre o esquadrão da morte. 3. ed. rev. São Paulo: 

Pontifícia Comissão de Justiça e Paz, 1975. 279 p. 

 O Direito e a Justiça no Brasil: uma análise crítica de cem anos. São 

Paulo : Símbolo, 1978, 239 p. 

 Direitos civis no Brasil, existem? São Paulo: Brasiliense, 1982. 108 p. 

 Segurança nacional ou submissão. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 232 

p. 

 Lei de Segurança Nacional: leitura crítica. São Paulo: Edições Paulinas, 

1986. 36 p. 
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 Direitos humanos e ordem constitucional no Brasil. São Paulo: Ática, 

1987. 80 p. 

 Do esquadrão da morte aos justiceiros. São Paulo: Edições Paulinas, 

1988. 167 p. 

 Polícia, justiça e prisões. In: FRATESCHI, Paulo; SILVEIRA, Sérgio (Orgs.). 

Questões de segurança: o PT, a polícia e as prisões. São Paulo: Brasil 

Urgente, 1990. 145 p. p.13-19.  

 Violência: o Brasil cruel e sem maquiagem. São Paulo: Moderna, 1994. 

120 p. 

 Direitos humanos e sua proteção. [S.l.]: FTD, 1998. 

 Um novo sistema penal. Tendências/debates. Folha de São Paulo. São 

Paulo, 16 de setembro de 2003.  

É inegável, portanto, que se justifica a homenagem de dar a um Centro de 

Detenção Provisória seu nome.  

Por essa razão, apesar da divergência do Exmo. Sr. Coronel Nivaldo Cesar 

Restivo, solicita-se ao setor do Protocolo Legislativo a juntada desta documentação, 

bem como que encaminhe ao Deputado Relator na Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação. Renovando protestos de elevada estima e consideração. 
 
 
 
 
 
 

Sala das Sessões, em 
 
 
 
 
 

Deputada Janaina Paschoal 
 






