
INSPEÇÃO CARCERÁRIA : RELATÓRIOS MENSAIS E ANUAL 

O Conselho Nacional do Ministério  Público editou a Resolução nº 56, de 22/06/2010, com o 
intuito  de  padronizar  as  visitas  aos  estabelecimentos  penais  previstos  na  Lei  nº  7210/1984 
visando  garantir  a  atuação integrada da Instituição na área de execução penal com o fito  de 
preservar os direitos fundamentais dos custodiados previstos no art. 5º da Constituição Federal, 
bem como propiciar a formação de um banco de dados que venha a servir de base para que a 
Instituição provoque o poder público a desenvolver e/ou aperfeiçoar as suas ações na área de 
execução penal. 

No  final  do  mês  de  dezembro/2010  foi  disponibilizado  no  endereço  eletrônico  do  CNMP 
(www.cnmp.gov.br) o “Formulário de Avaliação Anual de Estabelecimento Penal” e as instruções 
para seu preenchimento,  com a inserção da obrigatoriedade de remessa no mês de janeiro de 
2011.

Por sua vez, o “Formulário de Avaliação Mensal de Estabelecimento Penal” foi disponibilizado 
no endereço eletrônico do CNMP (www.cnmp.gov.br) em 31/01/2011 para fins de preenchimento 
a partir do corrente mês de fevereiro, com prazo de remessa até o dia 05 do mês subsequente ao 
da realização da visita de inspeção mensal.

Consoante  as  Instruções  fornecidas  pelo  CNMP,  os  formulários  de  avaliação  dos 
estabelecimentos penais aplicam-se àqueles estabelecimentos elencados no Título IV da Lei nº 
7.210/84-LEP e aos presos militares naquilo que couber, na forma da lei específica, não incluindo 
carceragens instaladas em delegacias de polícia (não consideradas como cadeias públicas) – que 
são objeto de inspeção para fins de controle externo da atividade policial – e estabelecimentos de 
internação de adolescentes.

O  relatório  anual  é  elaborado  no  mês  de  janeiro  e,  por  ser  mais  abrangente  que  o adotado 
mensalmente, substitui este no referido mês. Já os relatórios mensais devem ser elaborados em 
referência aos meses de fevereiro a dezembro com a observância do preceituado no art. 2º  da 
Resolução nº 56/2010-CNMP.

Ressalta-se que, ao final do preenchimento, os Formulários Anual e  Mensal de Avaliação de 
Estabelecimento Penal deverão ser salvos através da opção “Salvar” do menu “Arquivo” e, em 
seguida, encaminhados a esta Corregedoria-Geral via e-mail (“corregedoria@mp.ba.gov.br”) para 
validação e posterior encaminhamento pela via eletrônica para o CNMP. Deve, ainda, o membro 
do Ministério Público arquivar uma via impressa e assinada na própria unidade para seu controle.
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Instruções para edição e envio dos formulários:

Para editar o formulário, o usuário deve salvar o arquivo na sua máquina, clicando com o botão 
direito do mouse sobre o link de download do arquivo e selecionando a opção “Salvar destino 
como”.

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Em seguida, basta editar o arquivo, salvá-lo e enviá-lo por e-mail, como arquivo anexo, para a 
Corregedoria .
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