
GRUPO B

Prevenção à tortura, violência e maus tratos. Tutela coletiva no sistema prisional. A
justa aplicação da lei penal e o respeito aos direitos e garantias individuais.

Apuração dos crimes de homicídio e outras violências dentro do sistema prisional.

1) Maior  ênfase  na  atuação  extrajudicial  para  a  efetivação  de  políticas  públicas,
buscando-se  soluções  alternativas  à  ACP  junto  aos  órgãos  administrativos  e
políticos  responsáveis  pelo  sistema  prisional,  utilizando-se  a  via  judicial  como
ultima ratio e preferencialmente em situações pontuais.

2) Estímulo à mudança de cultura institucional das administrações penitenciárias, no
sentido de abandono de um treinamento e comportamento militarizados, voltados
para o enfrentamento e a violência, de modo a adequar sua atuação aos princípios
e objetivos previstos na LEP, com capacitação continuada voltada ao respeito aos
direitos humanos. 

3) Estímulo  à  criação  do  Comitê  Estadual  de  Combate  à  Tortura,  vinculado  à
Secretaria  de  Justiça  e  Cidadania  ou  equivalente,  e  atuação  articulada  do
Ministério Público com tal órgão, onde exista, no sentido de seu fortalecimento.

4) Atuação do CNMP, em articulação com o CNJ, no sentido de se priorize o trâmite e
julgamento dos processos de tortura, violência e maus tratos no sistema prisional
praticados por agentes do Estado, com o estabelecimento de metas nacionais. 

5) Busca de maior aproximação entre o MPF e os MPE para a otimização da atuação
ministerial na implementação de políticas públicas no sistema prisional. 

6) Gestão junto ao CNPCP para aprimoramento e implementação da Resolução nº
09/2006 do CNPCP, que trata das visitas, devendo ser instalados equipamentos do
tipo scanner corporal.

7) Fomento ao compartilhamento de informações de inteligência entre MPF e MPE no
processo de inclusão e exclusão no sistema penitenciário federal.

8) Gestão  do  CNMP junto  ao  CNJ  e  aos  tribunais  superiores  para  julgamento  e
processamento  céleres  de  conflitos  de  competência  entre  juízes  de  execução
estaduais e federais.

9) Atuação despersonalizada do membro do Ministério Público nas investigações de
torturas e maus tratos praticados por agentes do Estado no sistema prisional.


