
Grupo C
Déficit carcerário e medidas em meio aberto e semiaberto – sugestões de como

atuar individual e coletivamente e a correta fiscalização do cumprimento de penas
em regime aberto e semiaberto, tornozeleira eletrônica, execução de medidas e

penas alternativas, etc.

1. Para uma atuação mais efetiva do Parquet como órgão transformador da realidade, é
fundamental a recomendação do CNMP aos Ministérios Públicos no sentido de que sejam
criadas  Promotorias  Especializadas  e  com  atribuição  exclusiva  na  tutela  de  direitos
transindividuais  relacionados  ao  sistema  prisional,  visando  à
indução\acompanhamento\fiscalização  de  políticas  públicas  na  área,  bem  como  os
direitos humanos das pessoas privadas de liberdade. 

2. É recomendável que se promova a especialização dos membros  com atribuição em
execução penal.

3.  Tendo em vista  que a política penitenciária tem sido feita  predominantemente com
recursos  federais,  é  recomendável  uma  ação  institucional  do  MP  nacional,  coesa  e
uniforme, no sentido da utilização sistêmica de medidas judiciais e extrajudiciais  para
compelir os Estados a destinar recursos orçamentários mais significativos para a política
penitenciária.

4. Fomentar  o uso do monitoramento eletrônico, estruturando-o melhor, evitando a sua
utilização fora das hipóteses legais. 

5.  Incentivar  modelo  de  execução  penal  da  APAC em todos  os  Estados,  como uma
alternativa ao atual modelo de execução da pena, disseminando-se o conhecimento de
sua estrutura, objetivo e natureza a todos os MPs. 

6.  Adoção,  pelos  Ministérios  Públicos,  de  um sistema de  informática,  a  exemplo  dos
existentes no Estado do Mato Grosso do Sul, para o acompanhamento de processos e
execução  das  penas.  O  CNMP poderia  desenvolver  um  sistema  de  informática  que
auxiliasse  esse  acompanhamento  processual,  dando  a  oportunidade  dos  Estados
adotarem tal sistema, respeitando a realidade de cada Estado.

7. O déficit carcerário decorre em grande parte da permanência do preso provisório no
sistema prisional, consequência direta da falta de atendimento jurídico. Assim, o grupo
sugere que o CNMP provoque cada Ministério Público para que oficie às Defensorias
Gerais da União e Estados, no sentido de que efetivem assistência jurídica gratuita aos
presos provisórios que dela necessitam, na medida em que tal problema está diretamente
relacionado a superlotação carcerária. 

8. Reconhecer a execução de medidas e penas alternativas à prisão, como um sistema



de medidas e penas restritivas de direito, no âmbito do Poder Executivo, autônomo e
distinto do sistema prisional, e como um fator de prevenção à criminalidade, fomentando
seu fortalecimento.

9.  Para  melhor  efetividade  da  execução  penal,  há  a  necessidade  de  que  sejam
reconhecidos os marcos divisórios do Sistema de Justiça Criminal  em suas fases:  a)
sistema de medidas cautelares e solução de conflitos (justiça restaurativa e mediação); b)
sistema de medidas e penas restritivas de direito (incluindo-se projetos específico com
relação  aos  crimes  de  trânsito,  drogas,  violência  doméstica,  meio  ambiente,  dentre
outros) e c) sistema prisional (regimes fechado, semiaberto, aberto).

10. Necessidade da atuação institucional do Ministério Público como indutor da criação de
estruturas adequadas ao acompanhamento, monitoramento e fiscalização da execução
das medidas e penas restritivas de direito.
11. É recomendável que o CNMP institucionalize meios de intercâmbio de informações
entre os Ministérios Públicos e o Ministério da Justiça (DEPEN) no que diz respeito aos
repasses financeiros destinados ao sistema penitenciário de cada Estado.

12. Sugere-se que o CNMP proponha ao CNJ a elaboração de Resolução que determine
aos tribunais a edição virtual da liquidação da pena de cada condenado, permitindo o
acompanhamento público do cumprimento da sanção.


