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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 01/2013-CGMP, DE 23 DE JULHO DE 2013 

 
*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 

 Disciplina a realização das inspeções e o envio 
do relatório a que se refere a Resolução nº 
67/2011-CNMP, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pela Resolução nº 97/2013-
CNMP, no que tange a periodicidade de 
comparecimento nas unidades do sistema 
socioeducativo em regime de internação e 
semiliberdade. 

 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício de suas atribuições 

legais, em especial aquela estabelecida no artigo 42, inciso XI, da Lei Complementar nº 734, 

de 26 de novembro de 1993; 

  

CONSIDERANDO a periodicidade mínima das inspeções às unidades de cumprimento de 

medida socioeducativa nas modalidades de internação e semiliberdade, definida pelo artigo 

1º da Resolução nº 67, de 16 de março de 2011 – CNMP; 

  

CONSIDERANDO a possibilidade de se priorizar o comparecimento do Promotor de Justiça 

às unidades que demandam intervenções e acompanhamento para o adequado 

funcionamento, e a necessidade de racionalização das atividades de inspeção, para se 

garantir sua plena efetividade; 

  

CONSIDERANDO o quanto constante do artigo 4º da Resolução nº 97/2013-CNMP, que 

confere à Corregedoria-Geral de cada unidade do Ministério Público a dispensa das inspeções 

bimestrais nas unidades socioeducativas de internação e semiliberdade; 

  

RESOLVE editar a seguinte Resolução: 

  

Art. 1º. As inspeções poderão ser efetuadas em periodicidade superior à bimestral, ficando 

esta dispensada, nas seguintes hipóteses, devidamente constatadas: 

  

a) Quando a unidade respeitar os direitos humanos dos internos referentes aos aspectos de 

educação, convivência familiar, saúde e profissionalização; 
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b) Quando a unidade possuir Portaria interna, cujos regramentos estiverem sendo todos 

observados; 

c) Quando a gestão de recursos humanos estiver em conformidade com a Lei 12.594/12 e 

normativas vigentes. 

d) Quando verificada a inexistência de rebelião nos últimos seis meses. 

e) Quando não houver excesso de ocupação. 

f) Quando constatada a inexistência de registro de tortura ou maus-tratos nos últimos seis 

meses. 

g) Quando não houver descumprimento do disposto no artigo 121, § 2º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, constatado na última inspeção realizada. 

  

Art. 2º. Esta Resolução não se aplica às Comarcas que contem com apenas uma unidade de 

cumprimento de medida socioeducativa, seja em regime fechado (internação), ou em regime 

de semiliberdade, prevalecendo nestes casos a periodicidade bimestral. 

  

Art. 3º. A dispensa prevista no artigo 1º desta Resolução não isenta da realização da inspeção 

anual, no mês de março, e de uma inspeção semestral, no mês de setembro. 

  

Art. 4º. No prazo determinado pela Resolução nº 67-CNMP, com as alterações trazidas pela 

Resolução nº 97/2013-CNMP, artigo 1º para realização da inspeção bimestral, a sua não 

realização, na forma elencada no artigo 1º desta Resolução, deverá ser comunicada à 

Corregedoria-Geral, mediante ofício próprio, justificando-se a desnecessidade de acordo com 

as hipóteses aqui previstas, para fins de registro individual para cada unidade socioeducativa. 

  

Art. 5º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
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