
 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA: A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO SISTEMA PRISIONAL COMO 

ATIVIDADE DE PROTEÇÃO À DIGNIDADE HUMANA E DE PREVENÇÃO DA 
CRIMINALIDADE 

 
Objetivo: debater a atuação do Ministério Público brasileiro junto ao Sistema Prisional e 

orientar suas ações nos âmbitos estadual e federal e no CNMP 
 

Período: 23 e 24 de agosto de 2012. 
 
Local: Sede do Conselho Nacional do Ministério Público, (Setor de Administração Federal Sul  - 
SAFS, Quadra 2, Lote 3 Brasília-DF. Pabx: (61) 33669100 – www.cnmp.gov.br) 
 
Público alvo: membros dos diversos ramos do Ministério Público atuantes nas Varas de 
Execução Penal e estabelecimentos prisionais. 
 
Custeio: o CNMP arcará com os custos de estadia e alimentação, ficando as despesas de 
deslocamento a cargo do Ministério Público de origem do membro. 
 

Dia 23 de agosto de 2012 

 
09h –  Credenciamento    
 
09h30min –  Início 
 
Mesa de Abertura: 
Exmo. Procurador-Geral da República e Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 
Exmo. Ministro de Estado da Justiça (a confirmar) 
Exmos. Membros do Conselho Nacional do Ministério Público 
Exmo. Presidente do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público  dos 
Estados e da União – CNCGMPEU 
Exmo. Presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP 
 
10h30 –  Palestra: “O sistema prisional brasileiro e os tratados internacionais sobre 
direitos humanos” 
Palestrante: Aurélio Veiga Rios – Subprocurador-Geral da República e Procurador Federal dos 
Direitos do Cidadão 
   
11h – Palestra: “A situação do sistema prisional brasileiro” 
Palestrante: Augusto Eduardo de Souza Rossini - Diretor do Departamento Penitenciário Federal 
- DEPEN 
 
11h30 – Palestra: “Prevenção à tortura no sistema prisional” 
Palestrantes: Ana Paula Diniz de Mello Moreira (Coordenadora-geral de Combate à Tortura da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República) e Sylvia Diniz Dias (Diretora da 
Associação para Prevenção da Tortura - APT) 
 
12h –  Almoço 



 

 

 

 

 

 

 

 

Local: Mercure Brasília Eixo Hotel 
 
13h30 –  Grupos de Trabalho 
 
Cada grupo deve, além de elaborar conclusões, identificar e discutir boas práticas dentro de sua 
temática. 
 
Grupo A - Saúde física e mental do preso. Formas de atuação buscando alcançar ao preso o 
direito à saúde. Fiscalização e prevenção. Preso sujeito à medida de segurança e relação com a 
Lei 10.216/02. Trabalho do preso e reinserção social: experiências positivas. 
 
Grupo B – Prevenção à tortura e tutela coletiva no sistema prisional - formas de atuação 
buscando a justa aplicação da lei penal e o respeito aos direitos e garantias individuais.  
Apuração dos crimes de homicídio dentro do sistema prisional. 
 
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. 
 
Grupo D – Facções e Grupos Criminosos dentro de estabelecimentos prisionais - sugestão de 
rotinas, procedimentos e técnicas de investigação, a violência dentro dos estabelecimentos 
prisionais, prevenção e repressão da tortura. Acesso à informação e bancos de dados sobre 
detentos. 
 
16h30  –  Coffee-Break   
 
16h45 –  Grupos de Trabalho 

 
Elaboração das conclusões e indicação de boas práticas adotadas no âmbito de cada Ministério 
Público 
 
19h – Encerramento 
 

Dia 24 de agosto de 2012 

 
09h – Plenária 
 
Abertura com a presença da Exma. Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, Maria do Rosário Nunes. 
 
Cada grupo terá 15 minutos para expor suas conclusões, seguidos de debates ao final. 
 
13h – Encerramento 
 
13h30 – Almoço 
Local: Mercure Brasília Eixo Hotel 
 
Obs.: Programação sujeita a ajustes 


