
ESTADO DO MARANHAO

PODERJUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTIQA

RESOLUCAO N° 06/2010

Institui o Giupo de Monitoiamento, Acompanhamento,

Aperfeigoamento e Fiscalizagao do Sistema Carcerario

no ambito do Tribunal de Justica do Estado do

Maranhao.

0 TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO, no uso de suas atribuigoes legais,

e tendo em vista decisao tomada na sessao plenaria administrativa do dia 03 de

margo de 2010;

CONSIDERANDO as recomendacoes e resolucoes do Conselho Nacional de

Justica, em relagao ao Sistema Carcerario;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento das prisoes provisorias

e da execugao penal e de maior fiscalizagao das condigoes dos estabelecimentos

penais;

CONSIDERANDO a necessidade de integracao das acoes promovidas pelos

orgaos publicos e entidades com atribuigoes relativas ao Sistema Carcerario, visando

o fortalecimento da assistencia juridica aos internos e egressos do Sistema

Carcerario;

CONSIDERANDO a necessidade de implementagao de projetos de

capacitagao professional e de reinsergao social do interno e do egresso do Sistema

Carcerario;

CONSIDERANDO a realidade verificada durante o mutirao carcerario

promovido pelo Conselho Nacional de Justiga e a premencia da instalagao e pleno

funcionamento dos conselhos da comunidade, nos termos preconizados pela Lei n°

7.210, de 11 dejulhode 1984;

RESOLVE:

Art. 1° Instituir, no ambito do Tribunal de Justiga do Estado do Maranhao, o

Grupo de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeigoamento e Fiscalizagao do

Sistema Carcerario, com as seguintes atribuigoes:

I - implantar, manter e cumprir as metas do Projeto Comegar de Novo;
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II - planejar e coordenar os mutiroes carcerarios para verificagao das prisoes

provisorias e processos de execugao penal;

III - acompanhar e propor solugoes em face das irregularidades verificadas

nos mutiroes carcerarios e nas inspecoes em estabelecimentos penais;

IV - acompanhar projetos relativos a construgao e ampliagao de

estabelecimentos penais, inclusive em fase de execugao e propor solugoes para o

problema de superlotagao carceraria;

V - acompanhar a implantagao de sistema de gestao eletronica da execugao

penal e mecanismo de acompanhamento eletronico das prisoes provisorias;

VI - acompanhar o cumprimento dos compromissos assumidos nos

seminarios promovidos pelo Conselho Nacional de Justiga, em relagao ao Sistema

Carcerario;

VII - implementar a integragao das agoes promovidas pelos orgaos publicos

e entidades relativas ao Sistema Carcerario;

VIII - propor ao Conselho Nacional de Justiga e ao Tribunal de Justiga do

Estado do Maranhao a uniformizagao de procedimentos relativos ao Sistema

Carcerario, bem como estudos para aperfeigoamento da legislagao sobre a materia;

IX - propor a Escola Superior da Magistratura do Maranhao a realizagao de

seminarios, cursos e palestras em materia relativa ao sistema carcerario;

X - implementar projetos de capacitagao professional e de reinsergao social

dos presos, dos egressos do Sistema Carcerario e dos cumpridores de penas e

medidas alternativas;

XI - acompanhar a instalagao e o funcionamento dos Patronos e dos

Conselhos da Comunidade.

Art. 2° 0 Grupo de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeigoamento e
Fiscalizagao do Sistema Carcerario sera composto por:

I - urn desembargador, que o presidira;

II - tres juizes de direito, entre eles o da Vara da Execugoes Penais da

Comarca de Sao Luis e urn de comarca do interior;

III - urn representante do Ministerio Publico Estadual;

IV - urn representante do Conselho Estadual de Direitos Humanos;

V - urn representante da Defensoria Publica Estadual;

VI - urn representante da Secretaria de Seguranga Publica do Estado do

Maranhao; e

VII - urn representante da Secretaria Estadual de Direitos Humanos.

§ 1° Os magistrados membros do Grupo sao designados por ato do
presidente do Tribunal de Justiga.

§ 2° Os demais membros do Grupo serao indicados pelos respectivos orgaos

e participarao na condigao de convidados.

Art. 3° Ream estabelecidas as seguintes metas, sem prejuizo de outras que

poderao ser fixadas pelo Grupo:
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I - mutirao carcerario a ser realizado anualmente em data definida pelo
Grupo e perdurara o tempo necessario, devendo abranger todas as comarcas do
Estado do Maranhao onde houver estabelecimentos prisionais, sem prejuizo da
revisao de todas as prisoes, provisoes e definitivas, nas comarcas nao abrangidas

P II -'implantagao de processo eletronico ate fevereiro de 2010 na Vara de
Execucao Penal da Comarca de Sao Luis, com progressiva extensao as demais varas

da mesma competencia no ambito estadual;
III - implementagao de projetos de capacitacao profissional e de reinsergao

social do interno e do egresso do Sistema Carcerario mediante celebracao de
convenios com entidades assistenciais, prestadoras de servigos sociais e

universi a^ e ^^^^ e5tatfsticos referentes ao numero de presos oriundos de

outros Estados da Federagao, para fins de recambiamento.

eArt 4° Compete ao corregedor-geral de Justiga designar servidores
magistrados' necessaries a realizacao dos trabalhos, facultada a indicagao pelo grupo
ora constituido, assim como editar ordens de servigo a fim de disciphnar e organizar

os trabalhos a serem desenvolvidos durante o mutirao carcerario.

Art. 5° Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas

as disposigoes em contrario.

PALACIO DA JUSTigA "CLOVIS .BEVILACQUA" DO ESTADO DO

MARANHAO, EM SAOU-fe, 04 DE MARQO D^/2010.

MIRANDAGEDEON NETO

PP.ESIDENTE


