
 

 
 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

  

 

 
 
Excelentíssimo senhor Presidente, 
 

 

 

 

 Tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência, nos termos do art. 147, IV, do 

Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, Proposta de Recomendação, 

com o propósito de estabelecer parâmetros de ações resolutivas e estruturantes na efetivação da 

Política Nacional de Trabalho do Preso e Egresso do Sistema Prisional, nos termos da atual 

Resolução nº 56, de 22 de junho de 2010, do Conselho Nacional do Ministério Público, 

notadamente destacando o papel de protagonismo que os Ministérios Públicos podem 

desenvolver na articulação social e promoção do trabalho como meio para avançar o patamar 

civilizatório das condições do sistema prisional e induzir políticas públicas que aprimorem o 

sistema e mesmo gerem recursos positivos para o mesmo. 

 Encaminho, no anexo, a justificativa e o texto sugestivo da Proposta de Recomendação. 

  

 Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. 

 
 

 

 
 

MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 

Presidente da Comissão do Sistema Prisional e  

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública 

 
 
 
 
 



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

2 
 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposta de recomendação tem origem no conjunto de medidas de 

articulação, estudos e levantamento de boas práticas realizado pela Comissão do Sistema 

Prisional e Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública junto aos diversos 

Ministérios Públicos, notadamente no que concerne a promoção do trabalho no sistema 

prisional. Não só o trabalho de presos e egressos, mas a dignidade ambiental para policiais 

penais, trabalhadores terceirizados e dos próprios presos e egressos. 

Com efeito, o Conselho Nacional do Ministério Público não se furtou em adotar medidas 

de atualização na Resolução CNMP nº 56, de 22 de junho de 2010,  por intermédio da 

Resolução nº 196, de 26 de março de 2019, quando da edição do Decreto nº 9.450, de 24 de 

julho de 2018, que instituiu “a Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional, 

voltada à ampliação e qualificação da oferta de vagas de trabalho, ao empreendedorismo e à 

formação profissional das pessoas presas e egressas do sistema prisional, e regulamente[ou] o 

§ 5º do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o disposto no inciso 

XXI do caput do art. 37 da Constituição e institui normas para licitações e contratos da 

administração pública firmados pelo Poder Executivo federal”. 

Em certa medida, o CNMP foi pioneiro em determinar que a Política Nacional de 

Trabalho no âmbito do Sistema Prisional fosse fiscalizada pelo Ministério Público, através de 

pautas resolutivas e interação interinstitucional ampla. Atualmente, vários órgãos públicos e 

atores governamentais e sociais relevantes na pauta prisional também estão ativamente 

buscando, através do trabalho, melhorar estruturalmente as unidades prisionais e encontrar 

portas de resgate social, preparação para o trabalho e, por corolário, melhoria da segurança 

pública e eficiência administrativa.  

Neste particular, a presente proposta de Recomendação procura dar ainda maior 

concreção a esta relevante pauta, sintetizando em linguagem direta e de forma roteirizada, boas 

práticas já validadas na atuação concreta de vários Ministérios Públicos, bem como de projetos 

nacionais conduzidos pelo Ministério Público do Trabalho voltados ao trabalho decente de 

forma integral no sistema. Resguardada a independência funcional dos membros com atribuição 
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na matéria penal e de execução penal, são elencados pontos de atenção e condutas possíveis, 

que podem ser aproveitadas conforme cada caso e tem por escopo efetivamente estimular a 

constituição regional de políticas de promoção do trabalho, mediante a instituição dos Planos 

Estaduais de Implementação da Política Nacional, o que já era visto como um desiderato 

expresso da Resolução CNMP nº 56, de 22 de junho de 2010, em seu art. 1º-B. 

Saliente-se, ainda, que a Corregedoria Nacional do Ministério Público tem conduzido 

correições temáticas focadas na seara criminal englobando a execução penal exatamente no 

sentido de promover posturas proativas dos membros, inclusive na articulação para melhorias 

institucionais que se refletem em condutas estruturantes e resolutivas. Há, portanto, 

convergência de propósitos e a proposta de Recomendação poderá, inclusive, servir de pauta de 

referência para auxiliar na orientação e exortação dos membros para novas formas de atuação 

dentro de suas realidades de formas simples, objetiva e sem onerar ainda mais as Promotorias 

e ofícios de execução penal.  

Diante desse contexto, a Comissão do Sistema Prisional e Controle Externo da Atividade 

Policial e Segurança Pública exerce seu papel de centralizar, auxiliar e difundir práticas 

transformativas para integrantes do Ministério Público no exercício de seu mister constitucional 

nos estabelecimentos penais. 

Com estas justificativas, submeto a proposta à aprovação do Plenário, após regular 

tramitação, sugerindo a sua devida aprovação, nos termos da minuta anexa.  

 

 

Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. 
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PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO CNMP Nº X, DE XX DE XXXX DE 2021. 

 

Recomenda aos ramos e às unidades do Ministério 

Público brasileiro a adoção de medidas estruturantes 

para a melhoria das condições ambientais e de acesso ao 

trabalho no âmbito do Sistema Prisional. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da 

competência fixada no art. 130-A, § 2°, I, da Constituição da República, com fundamento no 

art. 147, I, de seu Regimento Interno; 

CONSIDERANDO que o Estado Democrático de Direito brasileiro se destina a 

assegurar, dentre outros, os direitos sociais como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos, conforme preâmbulo da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que os direitos fundamentais são indissociáveis dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil, em especial a cidadania e a dignidade da 

pessoa humana, bem como dos objetivos republicanos da construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária e da redução das desigualdades sociais e regionais; 

CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público para assegurar e defender, 

proativa e resolutivamente, os direitos fundamentais; 

CONSIDERANDO o papel do Conselho Nacional do Ministério Público na 

promoção da integração entre os diversos ramos e unidades do Ministério Público brasileiro, 

respeitadas a independência funcional de seus membros, os limites das atribuições de cada 

órgão e a autonomia da instituição; 

CONSIDERANDO a existência de grandes desafios sistêmicos para a melhoria das 

condições ambientais, de trabalho e de reinserção e recuperação social de apenados no âmbito 

do sistema prisional; 

CONSIDERANDO que o acesso ao trabalho e desenvolvimento de unidades 



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

5 
 

produtivas no âmbito do sistema prisional são elementos essenciais de qualquer planejamento 

de uma política de segurança pública que previna a reincidência e permita a geração de recursos 

úteis para a melhoria das unidades e iniciativas de reintegração social; 

CONSIDERANDO que existem múltiplas iniciativas e boas práticas já 

desenvolvidas no Ministério Público brasileiro, que têm garantido avanços na pauta do sistema 

prisional e podem ser replicadas nacionalmente; 

CONSIDERANDO a necessária interlocução entre múltiplos Ministérios Públicos 

e múltiplas áreas dos Ministérios Públicos para a melhoria das condições ambientais prisionais; 

CONSIDERANDO a importância de que a política pública de acesso ao trabalho 

de presos e egressos seja pensada de forma integrada à política de segurança pública, bem como 

seja um elemento que gere eficácia na gestão pública do sistema prisional; 

RESOLVE, em caráter orientativo: 

Art. 1º Recomendar aos ramos e unidades do Ministério Público brasileiro, 

respeitada a independência funcional e a distribuição de atribuições de seus membros, a adoção 

de providências voltadas ao fomento e fiscalização em prol da elaboração e efetiva execução 

pelos gestores estatais dos Planos Estaduais de Implementação da Política Nacional de Trabalho 

do Preso e Egresso, com especial atenção para os seguintes aspectos: 

I – Indicação das medidas administrativas necessárias para a existência de um 

marco normativo estadual para o desenvolvimento de atividades produtivas no âmbito do 

sistema prisional; 

II – Previsão de ciclos permanentes de audiências públicas com entidades 

representativas dos setores produtivos, de modo a identificar vocações econômicas estaduais e 

regionais para que o trabalho desenvolvido seja sustentável e capaz de habilitar os egressos ao 

mercado de trabalho externo; 

III – Previsão dos incentivos necessários à revisão estrutural das unidades prisionais 

para a adequada recepção de unidades produtivas, bem como dos modelos de chamamento 

público e/ou concessão de espaços para atores privados instalarem unidades produtivas; 
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IV – Compromisso da autoridade administrativa de encaminhar ao Poder 

Legislativo Estadual projetos de Lei com a previsão dos incentivos econômicos e regulatórios 

necessários, bem como de outras medidas estruturantes, com destaque às cotas em contratações 

públicas; 

V – Adoção de legislação modelo de Fundo Rotativo com reaplicação de recursos 

decorrentes do trabalho dos presos no próprio sistema e legislação de cotas em contratações 

públicas. 

Parágrafo único. No exercício dessas atividades, recomenda-se a integração do 

Ministério Público com atores estatais e sociais relacionados à área, em especial, com entidades 

representativas de segmentos econômicos com potencial inserção no sistema prisional, fazendo 

uso para tanto de audiências públicas e dos demais instrumentos resolutivos que se mostrem 

necessários. 

Art. 2º Recomendar a adoção de uma atuação articulada entre os ramos e unidades 

do Ministério Público brasileiro, envolvendo os órgãos de execução com atribuições relativas 

à saúde, cidadania e patrimônio público, cujos déficits de políticas públicas estejam impedindo 

a consecução dos aspectos mencionados no artigo anterior. 

§ 1º Nas inspeções em unidades prisionais, respeitada a independência funcional, 

recomenda-se que a atividade seja, preferencialmente, acompanhada por membro do Ministério 

Público do Trabalho, a fim de identificar: 

I – A existência de normas de saúde e segurança operacionais voltadas aos policiais 

penais, inclusive o acompanhamento do adoecimento mental; 

II – A observância de normas de saúde e segurança próprias às atividades 

desenvolvidas nas unidades produtivas e oficinas existentes para os presos; 

III –A existência de protocolos de atendimento para policiais penais e demais 

trabalhadores das unidades prisionais em face de acidentes com material biológico; 

IV – A efetiva imunização, consoante planejamento ou programa de controle 

médico ocupacional, de policiais penais e demais trabalhadores das unidades prisionais; 
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V – Que o trabalho voluntário realizado na manutenção da própria unidade não se 

consubstancie na frustração do dever próprio do ente público de manutenção estrutural e esteja 

acompanhado de alguma forma de capacitação profissional. 

§ 2º Nas atividades de fiscalização das atividades laborais desenvolvidas no interior 

de unidades prisionais, respeitada a independência funcional, recomenda-se que a atuação do 

Ministério Público seja articulada, no sentido de prevenir e reprimir desvios de recursos, 

apropriação indevida de remuneração de presos, de verbas previdenciárias, bem como do 

produto de alienações de produtos e prestação de serviços. 

§ 3º Na celebração de compromissos e termos de ajustes de conduta, respeitada a 

independência funcional, recomenda-se que a atuação do Ministério Público seja, 

preferencialmente, conjunta, de modo a resguardar o caráter transversal das temáticas, permitir 

uma fiscalização integral da política pública, bem como considerar a possibilidade estratégica 

da reversão de recursos decorrentes da atuação ministerial para iniciativas previstas nos Planos 

Estatuais de Implementação da Política de Trabalho do Preso e Egresso. 

§ 4º. Na atuação processual, respeitada a independência funcional, recomenda-se 

uma atuação litisconsorcial estratégica entre Ministérios Públicos no âmbito Federal, Estadual 

e do Trabalho, de modo a resguardar maior uniformidade, efetividade e eficiência nas atividades 

ministeriais. 

§ 5º. No aperfeiçoamento funcional, respeitada a autonomia administrativa dos 

ramos e unidades do Ministério Público brasileiro, recomenda-se a realização de capacitações 

cruzadas, de modo a permitir a conjugação de visões complementares com a percepção integral 

dos elementos de interesse recíprocos nas múltiplas atuações ministeriais. 

Art. 3º. Recomendar aos ramos e unidades do Ministério Público brasileiro, 

respeitada a independência funcional e a distribuição de atribuições de seus membros, a adoção 

de providências voltadas ao fomento e fiscalização de políticas públicas de contratações que 

observem cotas laborais à população privada de liberdade e egressos, sempre que 

normativamente previstas. 

§ 1º As atividades tratadas neste dispositivo abrangem a efetiva existência de 
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medidas de transparência ativa dessas contratações. 

§ 2º No exercício dessas atividades, recomenda-se a intensificação da integração 

com Escritórios Sociais, ou entidades análogas, a fim de permitir a escorreita identificação da 

aptidão da população prisional e egressa a ser contratada. 

Art. 4º. Recomendar aos ramos e unidades do Ministério Público brasileiro, 

respeitada a independência funcional e a distribuição de atribuições de seus membros, a 

comunicação à Comissão do Sistema Prisional do Conselho Nacional do Ministério Público de 

boas práticas e estratégias de atuação, já implementadas ou decorrentes do cumprimento desta 

Recomendação, de modo a permitir sua sistematização e compartilhamento com o Ministério 

Público brasileiro. 

Art. 5º. Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, XX de XXXXX de 2021. 

 

 

 


