
GRUPO  F

Mutirões Carcerários CNMP/CNJ  - experiências, resultados, sugestões e críticas.

1. O mutirão carcerário deve ter por objetivo a revisão geral da legalidade na execução das penas,
não se limitando à análise de concessão de benefícios.

2. O mutirão  carcerário  deve  ser  um mecanismo excepcional  de  auxílio  ao  promotor  e  juízo
naturais,  tendo  como  função,  além  da  revisão  dos  processos  relacionados,  o  diagnóstico  das
deficiências do sistema de execução penal, sugerindo as medidas necessárias ao seu aprimoramento.

3. A realização do mutirão carcerário deve observar os artigos 1o. e 5o. da resolução conjunta n.
001/2009-CNMP-CNJ, com a organização, planejamento e execução dos mutirões pelas unidades
do Poder Judiciário e do Ministério Público, sendo supletiva a atuação dos Conselhos Nacionais.

4. Os  Ministérios  Públicos  e  o  CNMP,  este  supletivamente,  devem  ter  atuação  proativa  no
planejamento e execução do mutirão carcerário.

5. No caso de atuação supletiva do CNJ e do CNMP, este deverá providenciar representação e
estrutura equivalentes àqueles disponibilizados  pelo primeiro.

6. Compete  às  unidades  do  Ministério  Público  e  do  Poder  Judiciário  estabelecerem  critérios
objetivos para seleção das comarcas e processos a serem submetidos ao mutirão carcerário.

7. Os processos selecionados para serem analisados no mutirão carcerário deverão ser previamente
instruídos com toda a documentação necessária à análise da situação jurídica dos apenados.

8. Sugere-se ao CNMP desenvolver e disponibilizar aos Ministérios Públicos ferramenta de coleta
de dados com indicadores quantitativos e qualitativos do mutirão carcerário, visando à elaboração
de política de execução penal e estratégias de atuação funcional.

9. Sugere-se  que  o  CNMP estude  a  possibilidade  de  os  mutirões  serem realizados  através  de
reunião presencial entre os órgãos envolvidos.

10. Das  decisões  proferidas  no  mutirão  carcerário  será  intimado,  pessoal  e  exclusivamente,  o
promotor natural.

11. Nos atos de designação para os mutirões carcerários, deverá ser oportunizada a participação dos
promotores naturais.


