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5º ENCONTRO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO NO SISTEMA PRISIONAL 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

 

 

Reunidos durante o 5º ENCONTRO NACIONAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO NO SISTEMA PRISIONAL, realizado nos dias 21, 22 e 23 de 

outubro de 2014, em Brasília-DF, os Membros do Ministério Público 

brasileiro que atuam na execução penal, ao final, apresentam as 

conclusões abaixo, deliberadas na Plenária: 

 

1. Os Membros do Ministério Público devem utilizar os instrumentos 

extrajudiciais disponíveis visando ao levantamento e ao 

monitoramento das carências (vagas, serviços de saúde, oferta de 

educação, postos de trabalho etc.) e recursos (fontes de recursos 

financeiros, materiais e humanos, parcerias com instituições públicas 

ou privadas etc.) relacionados com o sistema prisional, notadamente 

visando coletar dados estatísticos que subsidiarão as providências, 

judiciais ou não, a serem adotadas na efetivação de políticas públicas. 
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2. Encaminhar à COMISSÃO DO SISTEMA PRISIONAL, CONTROLE EXTERNO DA 

ATIVIDADE POLICIAL E SEGURANÇA PÚBLICA do CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) propostas sugerindo: 

 

2.1. Análise de expedição de recomendação ou resolução acerca 

da criação de Grupos de Membros do Ministério Público, visando à 

harmonização de entendimentos jurídico-institucionais na temática 

da execução penal; 

 

2.2. A análise de expedição de recomendação ou resolução 

acerca da criação de Promotorias de Justiça ou Núcleos de 

Promotorias de Justiça para a defesa de direitos coletivos das 

pessoas privadas de liberdade e das submetidas à medida de 

segurança (cf. Resolução nº 018/2010-PGJ/MPMS); 

 

2.3. A análise da criação de Grupo Nacional de Execução Penal, 

no âmbito da COMISSÃO DO SISTEMA PRISIONAL, CONTROLE EXTERNO DA 

ATIVIDADE POLICIAL E SEGURANÇA PÚBLICA, visando ao permanente 

compartilhamento de informações, experiência e dados (lista de 

discussão via e-mail). 

 

2.4. Análise de aperfeiçoamento dos relatórios, a saber: 

2.4.1. Com relação ao relatório anual: 

2.4.1.1. Concentrar os aspectos acerca da infraestrutura e de 

equipes multidisciplinares, com apoio de especialistas (cf. 

Resolução GPGJ Nº 1.715/2012-MPRJ); 

2.4.1.2. Alterar a remessa dos relatórios para o mês de junho; 
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2.4.2. Com relação aos relatórios trimestrais: 

2.4.2.1. Apoiar a proposta e respectiva aprovação da revisão da 

periodicidade; 

2.4.2.2. Alterar a remessa dos relatórios para os meses de 

setembro, dezembro e março; 

2.4.2.3. Possibilitar a inserção de temas específicos a serem 

analiticamente abordados; 

 

2.4.3. Com relação aos relatórios anual e trimestrais: 

2.4.3.1. Possibilitar a inserção de dados numéricos nos campos 

dos indicadores, além da capacidade oficial do 

estabelecimento prisional; 

2.4.3.2. Possibilitar a inserção de dados quantitativos e 

qualitativos parciais sobre os aspectos atendidos pelo 

estabelecimento prisional; 

2.4.3.3. Possibilitar a inserção de campos cujo preenchimento 

atenda às situações intermediárias; 

2.4.3.4. Possibilitar a inserção das capacidades de ocupação 

conforme a dimensão das celas; 

2.4.3.5. Não condicionar o envio de relatórios ao envio do 

relatório anterior; 

2.4.3.6. Os relatórios devem ser mais sintéticos; 

2.4.3.7. Disponibilizar para consulta pelos Ministérios Públicos, 

na página da COMISSÃO DO SISTEMA PRISIONAL, CONTROLE 

EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E SEGURANÇA PÚBLICA, no sítio 

do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), os 
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dados enviados nos relatórios, possibilitando a análise, 

quantitativa e qualitativa, das informações coletadas. 

 

3. Encaminhar à COMISSÃO DO SISTEMA PRISIONAL, CONTROLE EXTERNO DA 

ATIVIDADE POLICIAL E SEGURANÇA PÚBLICA do CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) proposta no sentido de fomentar, no 

âmbito do Ministério Público, a efetiva aplicação das medidas 

alternativas à prisão cautelar. 

Nada mais havendo a consignar, encerra-se a consolidação das 

conclusões, cujos debates foram moderados pelos MEMBROS AUXILIARES do 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) abaixo nomeados. 

 

Brasília-DF, 23 de outubro de 2014 

 

ALEXANDRE LIMA RASLAN 
MEMBRO AUXILIAR (CNMP) 

PROMOTOR DE JUSTIÇA (MP/MS) 

 

PAULO TAUBEMBLATT 
MEMBRO AUXILIAR (CNMP) 

PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA (PRR/SP) 

SOEL ARPINI 
Membro Auxiliar (CNMP) 

Promotor de Justiça Militar (MPM) 
 


