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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 157/98 - PGJ, DE 18 DE SETEMBRO DE 1998 

 
Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, 
de 11/11/2019 

 

REVOGADA, pela Resolução nº 1.582/2023-
PGJ, de 23 de fevereiro de 2023. 
 
“De acordo com a retificação, publicada no 
D.O.E., de 22/09/1998 p.30-31.” 

Cria Grupo de Trabalho das Promotorias de 
Justiça das Execuções Criminais. 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando que a persecução penal não se exaure com o trânsito em julgado da sentença 

condenatória, mas sim se concretiza na execução da pena, a qual representa um 

consequência do processo de conhecimento, destinada a ajustar a atividade penitenciária ao 

imposto na lei e nas decisões judiciais; 

 

Considerando os problemas vivenciados nos presídios, cadeias públicas e distritos policiais 

relativos à superpopulação carcerária, à precariedade do tratamento médico dispensado aos 

detentos, à proliferação de doenças infecto-contagiosas, à insuficiência de Comissões 

Técnicas de Classificação, dentre outros problemas responsáveis pela ineficácia do sistema 

penitenciário; 

 

Considerando que a Lei nº 7.210, de 11.7.84, em seus artigos 67 e 68, dispõe que o 

Ministério Público atuará na fiscalização da execução da pena e da medida de segurança, 

visitando mensalmente os estabelecimentos penais, entre outras funções; 

 

Considerando que é necessário discutir uma política de atuação do Ministério Público nas 

Execuções Criminais, sem caráter vinculativo, na análise de benefícios previstos em lei e no 

desenvolvimento da fiscalização dos estabelecimentos penais; 

 

Considerando que no I Encontro Estadual dos Promotores de Justiça Criminais do Estado 

de São Paulo foram elencadas diversas questões das Execuções Penais que necessitam ser 

acompanhadas; 

 

RESOLVE: 

 

https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/resolucoes/1582.pdf
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/resolucoes/1582.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7210compilado.htm
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Art. 1º Criar junto ao seu Gabinete e sob a coordenação do Centro Operacional das 

Promotorias de Justiça Criminais, o Grupo de Trabalho das Promotorias de Justiça das 

Execuções Criminais. 

 

§ 1º O Grupo de Trabalho é integrado por membros do Ministério Público, designados pelo 

Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo de suas atribuições normais. 

 

§ 2º A participação neste Grupo de Trabalho não importará o recebimento de qualquer 

remuneração ou gratificação. 

 

Art. 2º Compete ao Grupo de Trabalho, dentre outras atividades compatíveis com sua 

finalidade; 

 

I – identificar as prioridades específicas da ação institucional na Execução Criminal; 

 

II – compilar, sistematizar e analisar a legislação e jurisprudência relativas à Execução 

Criminal, para distribuição às Promotorias de Justiça Criminais; 

 

III- sugerir alterações legislativas, acompanhando Projetos de Lei e regulamentação em 

tramitação; 

 

IV – elaborar roteiros de acompanhamento processual e modelos de peças processuais, sem 

caráter vinculativo; 

 

V – promover reuniões de trabalho, quando solicitado, em conjunto com as Promotorias de 

Justiça, com o intuito de prestar auxílio na execução de suas atividades. 

 

Art.3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

 
Publicado em: Diário oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, Sábado, v.108, n.179, p.23, de 19 de setembro de 1998. 
Retificado em: Diário oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.108, n.180, p.30-31, de 22 de setembro de 1998 (retificação 
do número do ato) 
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