
 
 

 

 

 

   A questão prisional é um problema público experimentado por países em 

diversos níveis de desenvolvimento. No Brasil e em diversos países latino-americanos, 

o problema tem se destacado pelo número crescente de pessoas encarceradas, em 

contraste com os crescentes números de violência urbana, e pelas péssimas condições 

estruturais das prisões em geral. A temática prisional guarda nítida preocupação com 

as expetativas de efetividade do sistema de justiça criminal e com as demandas de 

segurança pública em geral.   

O reconhecimento da questão carcerária como problema atual e urgente tem 

sido destaque em julgados dos Tribunais Superiores brasileiros e também nas 

instâncias internacionais de promoção dos direitos humanos. O Ministério Público, 

ator fundamental do sistema de justiça criminal e garantia institucional dos direitos 

humanos das pessoas envolvidas com o tema carcerário, tem alertado para o tema 

ao longo dos anos.  

O Conselho Nacional do Ministério Público, atento a essa fundamental 

questão, promove o Seminário Internacional de Execução Penal, para tratar das 

dificuldades enfrentadas pelo Estado brasileiro na implementação de garantias 

estabelecidas internacionalmente para o problema prisional. A efetividade da resposta 

penal, a formação em segurança dinâmica dos profissionais envolvidos, o uso racional 

e adequado dos recursos públicos nessa candente questão e o enfrentamento da 

criminalidade organizada que se apresenta também nos estabelecimentos prisionais 

são temas que serão explorados no evento que ocorrerá nos dias 18 e 19 de junho na 

sede do CNMP em Brasília/DF.  

Para tanto, serão ouvidos especialistas internacionais e profissionais 

diretamente envolvidos na questão. Para além do reconhecimento da urgência do 

tema, quais as alternativas e proposições para enfrentamento dessa questão?  

 



 
 

 

 

 

O Ministério Público brasileiro se apresenta para o debate e convida toda a 

comunidade para igualmente participar dessa discussão. 

 

PROGRAMAÇÃO 

DIA 18 DE JUNHO DE 2018 

Local: Auditório do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

8h30 Credenciamento 

 

 

 

 

9h 

 

SOLENIDADE DE ABERTURA 

 

RAQUEL DODGE  

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

DERMEVAL FARIAS GOMES FILHO 

Presidente da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da 

Atividade Policial e Segurança Pública do CNMP 

 

LAURO MACHADO NOGUEIRA 

Presidente da Unidade Nacional de Capacitação  

do Ministério Público do CNMP 

 

Autoridades convidadas 

 

 

10h 

 

PAINEL I 

Prisão e justiça criminal na América Latina e no Caribe: como implementar 

o modelo de direitos e deveres das Nações Unidas  

 

ELÍAS CARRANZA (ARG) 

Professor Doutor  

 

CECILIA SÁNCHEZ ROMERO (CR) 

Diretora do Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la 

Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) 

 



 
 

 

 

 

DIA 19 DE JUNHO DE 2018 

Local: Auditório do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

12h30 Intervalo para almoço 

 

 

 

14h30 

 

PAINEL II 

A reforma prisional na América Latina 

 

ROGER MATTHEWS (UK) 

Professor de Criminologia da University of Kent 

 

15h30 Coffee Break 

 

 

 

 

 

16h 

 

PAINEL III 

Inteligência da informação e facções criminosas no sistema prisional 

 

ALEXANDER VÉRAS VIEIRA 

Promotor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

 

LINCOLN GAKIYA 

Promotor de Justiça do Estado de São Paulo  

 

SANDRO ABEL SOUSA BARRADAS 

Coordenador-Geral de Inteligência Penitenciária da Diretoria do Sistema 

Penitenciário Federal  

 

18h Encerramento das atividades  

HORÁRIO ATIVIDADE 

 

 

 

 

9h 

 

PAINEL IV 

Fundo Penitenciário: os desafios de regulamentação e os padrões para os 

estabelecimentos prisionais 

 

RAFAEL BARRETO SOUZA 

Consultor Jurídico do Brasil da Internacional Bar Association Human Rights 

Institute (IBAHRI) 
 

VALDIRENE DAUFEMBACK 

Perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 



 
 

 

 

 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

12h  Intervalo para almoço 

 

 

 

 

14h 

 

PAINEL V 

Gestão do sistema prisional: controle, eficiência e desafios nacionais 
 

CLÁUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA 

Procuradora-Geral de Contas do Ministério Público de Contas do Distrito 

Federal  

 

EGBERT NASCIMENTO BUARQUE 

Secretário de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança 

Pública do Tribunal de Contas da União 

 

16h Coffee Break 

16h30 Mesa de encerramento do Seminário Internacional de Execução Penal 


