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MENSAGEM/GABGOV/MS/Nº 50/2022                    Campo Grande, 19 de setembro de 2022. 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

Com amparo no caput do artigo 67 da Constituição Estadual, submeto à 

apreciação dessa augusta Assembleia Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o 

projeto de lei que Altera a redação e acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei nº 40, de 4 de 

janeiro de 1979, que cria o Conselho Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

O projeto de lei, que ora se encaminha, tem por objetivo alterar a redação do 

inciso I do art. 1º do Decreto-Lei nº 40, de 4 de janeiro de 1979, para aumentar para 9 (nove) o 

número de membros, alterar a nomenclatura de Secretaria de Justiça para Secretaria de Estado 

de Justiça e Segurança Pública, bem como para acrescentar as alíneas “f” e “g”, a fim de inserir 

na composição do Corpo Deliberativo do Conselho Penitenciário um representante da 

Defensoria Pública da União e um representante da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso do Sul. 

 

Nesse contexto, salienta-se que em 2010, por meio da Lei Federal nº 12.313, de 

19 de agosto de 2010, que alterou a redação do art. 61 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho 

de 1984, a Defensoria Pública passou a integrar os órgãos de execução penal. Dessa forma, a 

inclusão das Defensorias Públicas da União e do Estado no Conselho Penitenciário se justifica. 

Vale registrar que Mato Grosso do Sul, desde 21 de dezembro de 2006, sedia a Penitenciária de 

Segurança Máxima de Campo Grande, na qual a Defensoria Pública da União realiza a 

assistência jurídica aos internos. 

 

Considerando que incumbe ao Conselho Penitenciário inspecionar e fiscalizar os 

estabelecimentos penais, bem como emitir parecer acerca das requisições para concessão de 

benefícios de indulto e comutação de penas, a participação das Defensorias Públicas justifica-

se pelo conhecimento das legislações penais. 

 

O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena, 

devendo ser composto por membros nomeados pelo Governador do Estado, dentre professores 

e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e de ciências correlatas, 

bem como por representantes da comunidade (art. 69 da LEP). 

 

O Conselho Penitenciário por ser único no Estado de Mato Grosso do Sul vem 

demonstrando que há necessidade de aumento da sua composição para ter membros suficientes, 

visando ao desempenho de suas funções. 

 

Nessa vertente, e considerando que a lei de criação do Conselho Penitenciário é 

anterior à Constituição Federal de 1988, faz-se necessária a atualização do seu corpo de 

membros para inclusão da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso do Sul, visando a um melhor desempenho de suas atribuições legais. 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Deputado PAULO JOSÉ ARAÚJO CORRÊA 

Presidente da Assembleia Legislativa 

CAMPO GRANDE-MS 
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Ressalta-se que a Defensoria Pública, pela sua própria missão constitucional, é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 

expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a 

promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 

direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados (inciso LXXIV 

do art. 5º da Constituição Federal). 

 

A Defensoria Pública, consoante o art. 61, VIII, da Lei Federal nº 7.210, de 11 

de julho de 1984 (LEP), é órgão da execução penal, e conforme dispõe o seu art. 81-A “velará 

pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando, no processo executivo e 

nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de 

forma individual e coletiva”. 

 

É relevante destacar que os Defensores Públicos Estaduais e Defensores 

Públicos Federais vêm sendo nomeados para compor o Conselho Penitenciário como 

profissionais individuais e não como representantes institucionais, sendo necessário 

regulamentar essa forma de atuação a exemplo do que ocorre com os demais membros e 

reconhecer a relevante contribuição desempenhada pelas Defensorias Públicas Federal e 

Estadual perante o Conselho Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

Diante do exposto e em virtude da natureza do mérito, solicito a tramitação do 

projeto de lei, em epígrafe, em regime de urgência, nos termos do art. 237, combinado com o 

disposto no art. 238, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso 

do Sul (RIAL/MS). 

 

Com essas razões, submeto à apreciação de Vossa Excelência e dos ilustres Pares 

o anexo projeto de lei, contando com a imprescindível aquiescência desse respeitável 

Parlamento Estadual para sua aprovação. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

REINALDO AZAMBUJA SILVA 

Governador do Estado 
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PROJETO DE LEI  

 

Altera a redação e acrescenta dispositivos ao 

Decreto-Lei nº 40, de 4 de janeiro de 1979, que 

cria o Conselho Penitenciário do Estado de 

Mato Grosso do Sul. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º O art.1º do Decreto-Lei nº 40, de 4 de janeiro de 1979, passa a vigorar 

com as seguintes alterações e acréscimos: 

 

“Art. 1º O Conselho Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul, criado por 

esta Lei, é órgão colegiado, administrativamente subordinado à Secretaria de Estado de 

Justiça e Segurança Pública, e compreende: 

 

I - Corpo deliberativo composto de 9 (nove) membros, com a seguinte 

especialização técnica: 

 

............................................................ 

 

f) um representante da Defensoria Pública da União; 

 

g) um representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul; 

 

.................................................” (NR) 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Campo Grande, 

 

 

 

 

REINALDO AZAMBUJA SILVA 

Governador do Estado 


