
 
 
 

CARTA DE CONCLUSÃO DO IX ENCONTRO NACIONAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO NO SISTEMA PRISIONAL (IX ENSP) 

 
 
 

Os membros do Ministério Público, reunidos na Plenária do IX Encontro 

Nacional do Ministério Público no Sistema Prisional (IX ENSP), promovido pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão do 

Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública 

(CSP), realizado em 12 de setembro de 2018, em Brasília-DF, aprovaram, nos 

termos do art. 11 do Regimento do Encontro Nacional, a partir das discussões 

havidos nos três Grupos de Trabalho, as seguintes conclusões e propostas, sem 

força vinculante ou deliberativa em relação ao CNMP e ao Ministério Público dos 

Estados e da União: 

 

GRUPO A: Importância de fóruns e espaços de diálogo interinstitucional no 
enfrentamento de organizações criminosas estabelecidas em ambiente 
prisional com atuação interestadual  
 

1) Criação de um Grupo de Monitoramento de Execução Penal, em âmbito 

estadual, responsável pelo cadastramento, tratamento e disponibilização de 

dados acerca de organizações criminosas e seus integrantes com atuação no 

interior das unidades prisionais, com cooperação técnica da inteligência prisional 

do Executivo Estadual, sem prejuízo de outros órgãos; 

2) Criação de um banco de dados central, coordenado pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público, que colete as informações estaduais 



 
disponibilizadas pelos Grupos Monitoramento de Execução Penal, com posterior 

disponibilização para os membros em âmbito nacional, possibilitando o 

compartilhamento das informações interestaduais; 

3) Disponibilização das informações dos cadastros a todos os agentes de 

Justiça, acessíveis online, além de dados eventualmente sigilosos, acessíveis 

mediante senhas e pedidos específicos; 

4) Capacitação de membros e servidores afetos à área de execução penal 

sobre o tratamento de dados de inteligência, investigações criminais e atuações 

de ORCRIM no sistema prisional; 

5) Compartilhamento de dados e acessos a Banco de Dados entre o Conselho 

Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça; e 

6) Estudo e fomento para padronizar e implementar rotinas de 

procedimentos operacionais padrão executados no interior das unidades 

prisionais.  

 
GRUPO B: A diversificação dos tipos penais de tráfico de drogas: como o 
detalhamento ou a diversificação das figuras de tráfico de drogas pode 
impactar na atuação do Ministério Público no controle penal das drogas? 
 
 

1) Adoção de medidas terapêuticas e educacionais para o enfrentamento do 

problema das drogas, com foco e investimento em medidas preventivas, além 

das repressivas;  

2) Fomento do diálogo entre as promotorias da execução penal (meio aberto 

ou fechado) e as promotorias criminais para uma atuação mais harmônica na 

busca de soluções para os problemas do sistema carcerário; e 

3) Criação de um banco de dados para aferir índices de reincidência de 



 
encarcerados (homens e mulheres) envolvidos em tráfico ilícito de entorpecentes.  

 
GRUPO C: Medidas de responsabilização em caso de cooptação de agentes 
e técnicos penitenciários colhidos em situação de irregularidade prisional 

 

1) Necessidade da existência de órgão de execução com atribuição expressa 

para investigação/fiscalização de agentes/técnicos penitenciários em situação de 

irregularidade prisional/prática de delitos (improbidade administrativa, corrupção 

passiva), inclusive em razão dessa promotoria ter um viés de segurança pública;  

2) Necessidade de que as Procuradorias-Gerais de Justiça dotem de 

infraestrutura necessária as Promotorias de Justiça que exercem a execução penal 

para que possam atender as determinações do CNMP, diretrizes da Lei de 

Execução Penal e a proteção dos direitos de tutela coletiva; 

3) Aprimoramento do diálogo interno e compartilhamento de informações 

que surjam no âmbito das áreas de inteligência e grupos específicos do Ministério 

Público, com reflexo direto no trabalho dentro do sistema prisional.  

 

 

 

 

 

 

 


