
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO Nº __, DE ___DE _________ DE 2020. 

 

Consolida as Resoluções nº 36, de 6 de abril de 2009; nº 
51, de 9 de março de 2010; nº 56, de 22 de junho de 2010; 
nº 80, de 18 de outubro de 2011; nº 93, de 14 de março de 
2013; nº 120, de 24 de fevereiro de 2015; nº 134, de 26 de 
janeiro de 2016; nº 135, de 26 de janeiro de 2016, nº 152, 
de 21 de novembro de 2016; nº 167, de 23 de maio de 
2017; nº 196, de 26 de março de 2019, todas do Conselho 
Nacional do Ministério Público, que orientam a atuação 
dos membros do Ministério Público na seara criminal. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 
atribuições conferidas pelo art. 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e pelos arts. 
147 e seguintes de seu Regimento Interno, em conformidade com a decisão Plenária 
tomada na __ª Sessão Ordinária, realizada em ___ de _____________ de ______; 

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei n° 9.296, de 24 de julho de 1996, que 
regulamenta o art. 5°, inciso XII, parte final, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a uniformização, a 
padronização e requisitos rígidos na utilização dos dados referentes às autorizações de 
interceptações telefônicas em todo o Ministério Público;  

CONSIDERANDO a imposição do segredo de justiça e da preservação do 
sigilo das investigações realizadas e das informações disponibilizadas pelas autorizações, 
para a efetividade da prova e da instrução processual; 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 
n° 59, de 9 de agosto de 2008, disciplinou a matéria aos órgãos jurisdicionais do Poder 
Judiciário, sendo necessária a adequação do Ministério Público às disposições da 
Constituição Federal e da Lei n° 9.296, de 24 de julho de 1996; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da atribuição conferida 
ao Ministério Público pelo art. 68, parágrafo único, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984;  

CONSIDERANDO a importância da padronização das visitas aos 
estabelecimentos penais promovidas pelo Ministério Público, com vista à atuação 
integrada da instituição na área da execução penal;  

CONSIDERANDO a conveniência da unificação dos relatórios de visita a 
estabelecimentos penais, a fim de criar e alimentar banco de dados deste órgão nacional 
de controle; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 127, caput, e art. 129, incisos I, II, III, IV 
e VII, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a atribuição conferida ao Ministério Público pelo artigo art.  
68, parágrafo único, da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984; 
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CONSIDERANDO a importância dos programas especiais de proteção a 
vítimas e a testemunhas ameaçadas, disciplinados pela Lei nº 9.807, de 13 de julho de 
1999, como instrumentos de preservação dos direitos fundamentais dos beneficiários; 
(RES 93) 

CONSIDERANDO a importância da uniformização dos procedimentos 
adotados pelo Ministério Público brasileiro em relação aos mencionados programas, a 
ser promovida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício pleno de suas 
competências constitucionais; (RES 93) 

CONSIDERANDO a necessidade de racionalização das atividades de inspeção 
em estabelecimentos prisionais, de forma a garantir sua plena efetividade, sem prejuízo 
das demais atividades sob a responsabilidade dos membros do Ministério Público; (RES 
120) 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 26, inciso III, da Lei nº 11.340, de 
7 de agosto de 2006, compete ao Ministério Público “cadastrar os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher”;  

CONSIDERANDO o disposto no art. 19, da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos;  

CONSIDERANDO o disposto no art. 19, do Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos;  

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso XXXIII, no art. 37, § 3º, inciso II, 
no art. 216, § 2º, e no art. 226, § 8º, da Constituição da República;  

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, incisos I, II, III e IV, no art. 4º, inciso 
IV, no art. 8º, no art. 10, § 3º, no art. 11, § 3º, no art. 22, no art. 31, § 1º, inciso II, § 3º, 
incisos II, IV e V, e § 5º, nos artigos 34 e 42, todos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011;  

CONSIDERANDO o disposto no art. 8º, inciso II, no art. 26, inciso III e no art. 
38, todos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;   

CONSIDERANDO que o cadastramento dos casos de violência doméstica e 
familiar contra a mulher também é um mecanismo democrático de proteção da mulher 
vítima de violência doméstica e familiar;  

CONSIDERANDO que o acesso à informação pelo maior número de 
interessados dificulta a interferência ou indução a conclusões;  

CONSIDERANDO que a facilitação do acesso ao Cadastro Nacional de Casos 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (CNVD) amplifica e conclama a 
participação inclusiva dos cidadãos em geral contrariamente a qualquer violência contra 
a mulher;  

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, que 
“institui a Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional, voltada à 
ampliação e qualificação da oferta de vagas de trabalho, ao empreendedorismo e à 
formação profissional das pessoas presas e egressas do sistema prisional, e regulamenta 
o § 5º do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o disposto 



no inciso XXI do caput do art. 37 da Constituição e institui normas para licitações e 
contratos da administração pública firmados pelo Poder Executivo federal”;  

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público do Trabalho para 
“promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis 
trabalhistas” e “promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para 
defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais 
constitucionalmente garantidos” (incisos I e III do art. 83 da Lei Complementar nº 
75/1993);  

CONSIDERANDO a relevância dos preceitos normativos da legislação 
trabalhista, daqueles que versam sobre direitos de caráter indisponível, sobre ambiente 
laboral dos profissionais que atuam no sistema prisional e sobre a necessária 
capacitação dos corpos periciais que atuam para subsidiar a atuação do Ministério 
Público;  

CONSIDERANDO a relevância da atuação articulada e concertada entre os 
distintos Ministérios Públicos estaduais e os ramos do Ministério Público da União, nas 
temáticas que sejam de interesse da jurisdição especializada trabalhista e da atuação 
extrajudicial do Ministério Público do Trabalho;  

CONSIDERANDO que o paradigma resolutivo atualmente preconizado para 
atuação do Ministério Público Brasileiro pela Carta de Brasília e que o posicionamento 
reiterado do Plenário do CNMP comanda a necessária utilização de todos os meios e os 
mecanismos aptos a ensejar a atuação eficiente dos membros dos diversos ramos;  

CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de 
defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, 
promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem como de exercer, em toda a 
plenitude, o acompanhamento da implementação de políticas públicas voltadas à 
efetivação desses direitos, observados os princípios da eficiência e da efetividade 
administrativos inerentes à matéria;  

CONSIDERANDO a necessidade constante de aperfeiçoamento das 
regulamentações editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no exercício do 
seu poder normativo;  

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 95/98, notadamente 
no Capítulo III, que versa sobre a consolidação das leis e de outros atos normativos;  

CONSIDERANDO a relevância da consolidação e compilação das normas que 
orientam a atuação dos membros do Ministério Público na seara Criminal;  

RESOLVE:  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º A atuação dos membros do Ministério Público na seara criminal (penal e 
execução penal) será regida pelas normas previstas na presente resolução, sem prejuízo 
do disposto na Constituição Federal, na legislação correlata e nos atos regulamentares 



sobre a matéria, editados pelas unidades do Ministério Público na esfera de sua 
autonomia.  

 

CAPÍTULO II 

DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS 

 

Art. 2° O membro do Ministério Público, ao requerer ao juiz competente da ação 
principal, na investigação criminal ou na instrução processual penal, medida cautelar, 
de caráter sigiloso em matéria criminal, que tenha por objeto a interceptação de 
comunicação telefônica, de telemática ou de informática e, ao acompanhar o 
procedimento de interceptação feito pela autoridade policial, nos termos do artigo 6°, 
da Lei n° 9.296/96, deverá observar o que dispõe este Título.  

Art. 3° Os requerimentos de interceptação telefônica, telemática ou de informática, 
formulados por membro do Ministério Público em investigação criminal ou durante a 
instrução processual penal, deverão ser encaminhados ao Setor de Distribuição da 
respectiva Comarca ou Subseção Judiciária, em envelope lacrado, que deverá conter o 
pedido e os documentos necessários. 

Art. 3° Os requerimentos de interceptação telefônica, telemática ou de informática, 
formulados por membro do Ministério Público em investigação criminal ou durante a 
instrução processual penal, deverão ser feitos por meio de petição eletrônica de caráter 
sigiloso ou, caso ainda adotados autos físicos, encaminhados ao Setor de Distribuição da 
respectiva Comarca ou Subseção Judiciária, em envelope lacrado, contendo o pedido e 
os documentos necessários.  

§ 1° Na parte exterior do envelope lacrado, deverá ser colada folha de rosto que 
identifique o Ministério Público como requerente, a Comarca ou Subseção Judiciária de 
origem e a informação de que se trata de medida cautelar sigilosa. 

§ 2° Na parte exterior do envelope lacrado, é vedada a indicação do nome do requerido, 
da natureza da medida cautelar ou qualquer outra anotação que possa quebrar o 
necessário sigilo. 

Art. 4° O pedido feito ao juízo competente da ação principal, por membro do Ministério 
Público em procedimento de investigação criminal ou na instrução do processo penal, 
deverá conter, no mínimo: 

I – a fundamentação do pedido e a documentação necessária; 

II - a indicação dos números dos telefones a serem interceptados, e/ou o nome do 
usuário, a identificação do e-mail, se possível, no caso de quebra de sigilo de informática 
e de telemática, ou, ainda, outro elemento identificador no caso de interceptação de 
dados;  

III – o prazo necessário da interceptação requerida;  

IV – a indicação dos titulares dos referidos números;  

V – os nomes dos membros do Ministério Público, também responsáveis pela 
investigação criminal, e dos servidores que terão acesso às informações.  



§ 1° O membro do Ministério Público poderá, excepcionalmente, formular o pedido de 
interceptação verbalmente, desde que presentes os requisitos acima, que deverá ser 
reduzido a termo. 

§ 2° O membro do Ministério Público responsável pela investigação criminal, pelo 
pedido durante a instrução processual penal ou pelo acompanhamento do 
procedimento requerido pela autoridade policial, poderá requisitar os serviços e os 
técnicos especializados às concessionárias de serviço público, nos termos do art. 129, 
incisos VI, VIII e IX, da Constituição Federal. 

§ 3º Em situações excepcionais, quando houver risco imediato à investigação, o 
cumprimento do disposto no inciso IV poderá se dar tão logo seja possível a obtenção 
da informação. 

Art. 5° O membro do Ministério Público, ao formular, em razão do procedimento de 
investigação criminal ou na instrução do processo penal, pedido de prorrogação do 
prazo, deverá apresentar ao Juiz competente ou ao servidor que for indicado os áudios 
(CD/DVD/outras mídias) com o inteiro teor das comunicações interceptadas, indicando 
neles os trechos das conversas relevantes à apreciação do pedido de prorrogação e o 
relatório circunstanciado das investigações que está a proceder, com o seu resultado.  

Art. 6° O membro do Ministério Público deverá acompanhar o procedimento de 
interceptação telefônica feito em inquérito policial, quando, necessariamente, deverá 
ser cientificado, nos termos do art. 6° da Lei n° 9.296/96, devendo manifestar-se, 
expressamente, sobre a legalidade do pedido. 

Parágrafo único. Nos inquéritos policiais em que houver quebra de sigilo de 
comunicações deferida na forma da lei, necessariamente, o membro do Ministério 
Público deverá manter o controle sobre o prazo para sua conclusão, devendo, esgotado 
o prazo legal do inquérito policial, requisitar da autoridade policial responsável a 
remessa imediata dos autos ao juízo competente.  

Art. 7° Sendo os autos físicos, o membro do Ministério Público ou o servidor que indicar 
poderá retirar os autos em carga, mediante recibo, desde que acondicionados, pelo 
Cartório ou Secretaria do Poder Judiciário, em envelopes duplos, onde, no envelope 
externo não constará nenhuma indicação do caráter sigiloso ou do teor do documento 
e, no envelope interno, constará a indicação do nome do destinatário, a indicação de 
sigilo ou segredo de justiça.  

Parágrafo único. Os autos acima referidos serão devolvidos, pessoalmente, pelo 
membro do Ministério Público responsável pela investigação ou pelo acompanhamento 
da medida deferida, ou pelo servidor por ele indicado, expressamente autorizado, ao 
Juiz competente ou ao servidor por esta autoridade indicado, adotando-se as cautelas 
referidas no caput deste artigo. 

Art. 8° No recebimento, movimentação, guarda dos autos e documentos sigilosos, 
quando recebidos em carga, mediante recibo, o membro do Ministério Público deverá 
tomar as medidas cabíveis para que o acesso aos dados atenda às cautelas necessárias 
à segurança das informações e ao sigilo legal. 

§ 1° Havendo violação do sigilo, requisitará o Ministério Público as medidas destinadas 
à sua apuração, e, caso o fato tenha ocorrido no âmbito do Ministério Público, 
comunicará à respectiva Corregedoria-Geral e ao Procurador-Geral.  



§ 2° É defeso ao membro do Ministério Público ou a qualquer servidor fornecer, direta 
ou indiretamente, a terceiros ou a órgãos de comunicação social, elementos contidos 
em processos ou investigações criminais, tais como gravações, transcrições e 
respectivas diligências, que tenham o caráter sigiloso, sob pena de responsabilização 
nos termos da legislação pertinente. 

§ 3° É defeso ao membro do Ministério Público ou a qualquer servidor da Instituição 
realizar interceptações de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou 
quebrar o segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados 
em lei, sob pena de responsabilidade criminal, nos termos da legislação vigente.  

Art. 9° Cumprida a medida solicitada, no prazo assinalado ou prorrogado, o membro do 
Ministério Público, nos procedimentos de investigação criminal que está promovendo, 
encaminhará ao Juiz competente para a causa o resultado da interceptação, 
acompanhado de relatório circunstanciado, que deverá conter o resumo das diligências 
e procedimentos adotados, com as medidas judiciais consequentes a este meio de 
prova.  

§ 1° O membro do Ministério Público, nos pedidos feitos nos procedimentos de 
investigação criminal, durante a instrução processual penal e no acompanhamento do 
inquérito policial, deverá requerer ao Juiz competente a inutilização da gravação que 
não interessar à prova. 

§ 2° O membro do Ministério Público acompanhará a instauração do incidente de 
inutilização da gravação que não interessar à prova.  

Art. 10. O membro do Ministério Público responsável pela investigação criminal ou 
instrução penal comunicará, mensalmente, à Corregedoria-Geral, preferencialmente, 
pela via eletrônica, em caráter sigiloso, a quantidade de interceptações em andamento, 
bem como aquelas iniciadas e findas no período, além do número de linhas telefônicas 
interceptadas e de investigados que tiveram seus sigilos telefônico, telemático ou 
informático quebrados.  

Art. 11. O membro do Ministério Público que, nos termos do  art. 6°, da Lei n° 9.296/96, 
for cientificado do deferimento de quebra de sigilo telefônico, telemático ou informático 
em sede de inquérito policial, deverá exercer o controle externo da legalidade do 
procedimento, nos termos do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal, e do art. 4°, 
inciso VIII, da Resolução n° 20/CNMP.  

§ 1º No exercício do controle externo da legalidade do procedimento, o membro do 
Ministério Público poderá fazer uso do poder requisitório previsto na Constituição 
Federal. 

§ 2º O membro do Ministério Público responsável pela investigação criminal ou 
instrução penal deverá, no exercício do controle externo da atividade policial, adotar as 
providências necessárias quando constatar a omissão da autoridade policial em efetuar 
a comunicação de que dispõe o art. 6º da Lei nº 9.296/96.  

Art. 12 As Corregedorias-Gerais dos Ministérios Públicos comunicarão à Corregedoria 
Nacional do Ministério Público, até o dia 25 do mês seguinte de referência, os dados 
enviados pelos membros do Ministério Público.  



Parágrafo único. A Corregedoria Nacional manterá cadastro nacional, com as cautelas 
determinadas pelo sigilo, do número de interceptações telefônicas, telemáticas e de 
informática requeridas ou acompanhadas pelo Ministério Público, nos termos do que 
dispõe o art. 6° da Lei n° 9.296/96.  

Art. 13. A Corregedoria Nacional do Ministério Público exercerá o acompanhamento 
administrativo do cumprimento das normas deste Capítulo, podendo desenvolver 
estudos, programas e convênios, conjuntamente, com a Corregedoria Nacional de 
Justiça, visando estabelecer rotinas e procedimentos inteiramente informatizados que 
permitam o efetivo controle da matéria.  

Parágrafo único. A Corregedoria Nacional do Ministério Público avaliará a eficácia das 
medidas adotadas neste Capítulo, sugerindo ao Plenário a adoção de providências para 
o seu aperfeiçoamento e cumprimento.  

 

CAPÍTULO III 

DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS  

PROGRAMAS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E A TESTESMUNHAS AMEAÇADAS 

 

Art. 14. A indicação para compor conselho deliberativo de programa especial de 

proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas recairá preferencialmente sobre 

membro do Ministério Público com atribuição nas áreas de controle externo da 

atividade policial, de direitos humanos ou criminal.  

§ 1º Em razão do disposto no art. 4º da Lei nº 9.807/99, o membro do Ministério Público 
que compuser o conselho deliberativo de programa especial de proteção a vítimas e a 
testemunhas ameaçadas terá suas atividades ordinárias redimensionadas, quando 
necessário e possível em face da lotação de membros na unidade, de modo a 
compatibilizá-las com as tarefas e atribuições assumidas junto ao referido programa.  

§ 2º O ato de indicação fixará o prazo do mandato, observada a legislação específica, 

devendo nova indicação recair preferencialmente sobre outro membro.  

Art. 15. A fiscalização da aplicação dos recursos públicos destinados a programas 

especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas incumbirá 

preferencialmente a ofício especializado, que manterá contato e intercâmbio com o 

membro que compuser o conselho deliberativo do programa, observados o sigilo legal 

e as especificidades e finalidades das políticas de proteção.  

Parágrafo único. O Ministério Público poderá estabelecer acordos de cooperação com 

os conselhos deliberativos, por intermédio do órgão competente, para aprimoramento 

e acompanhamento da eficiência dos programas. 

Art. 16. As unidades do Ministério Público promoverão periodicamente cursos de 

preparação e aperfeiçoamento com conteúdos relacionados a aspectos normativos e 

procedimentos práticos relativos aos programas especiais de proteção a vítimas e a 

testemunhas ameaçadas.  



Parágrafo único. Nos cursos de formação destinados aos membros recém-ingressados 

na carreira ou em processo de vitaliciamento, será obrigatória a oferta de disciplina com 

os conteúdos mencionados no caput deste artigo. 

Art. 17. Cabe ao membro do Ministério Público que tenha solicitado o ingresso de vítima 

ou de testemunha ameaçada em programa de proteção ou que esteja atuando na causa 

prestar, por solicitação do conselho deliberativo do respectivo programa ou da equipe 

técnica responsável, informações sobre o andamento das investigações ou do processo 

penal no tocante à pessoa assistida.  

Parágrafo único. Do mesmo modo, o membro do Ministério Público poderá solicitar ao 

conselho deliberativo informações que possam afetar investigação ou processo criminal 

em curso, respeitado o sigilo necessário à preservação da integridade do assistido.  

Art. 18. Terão prioridade na tramitação o inquérito e o processo criminal em que figure 

indiciado, acusado, vítima ou réu colaboradores, vítima ou testemunha protegidas pelos 

programas de que trata este Capítulo, na forma do disposto no caput do art. 19-A da Lei 

nº 9.807/99, cabendo ao membro do Ministério Público cumprir rigorosamente todos 

os prazos processuais previstos em lei, se não for possível antecipá-los.  

§ 1º A prioridade de que trata o caput deste artigo abrange os processos de competência 

originária, as cartas precatórias e rogatórias, assim como os incidentes processuais e os 

recursos porventura interpostos. 

§ 2º O Ministério Público zelará ainda pela celeridade dos demais feitos criminais ou não 

criminais de interesse da pessoa protegida e que possam interferir na efetividade do 

programa ou na qualidade da proteção do assistido. 

Art. 19. O membro do Ministério Público requererá, nos termos do art. 156, I, do Código 

de Processo Penal, a produção antecipada da prova testemunhal e de outras que 

demandem a participação da pessoa assistida, considerando os elevados riscos à sua 

integridade física, salvo no caso de impossibilidade material ou de inconveniência para 

a investigação ou instrução processual, devidamente justificadas. 

Parágrafo único. O Ministério Público zelará pelo cumprimento do art. 19-A da Lei nº 
9.807/99, cabendo-lhe requerer a antecipação do depoimento. 

Art. 20. No caso de promoção, remoção, permuta e demais formas de provimento 

derivado, o membro do Ministério Público que tiver sob sua responsabilidade 

investigação ou processo penal com pessoa assistida por programa de que trata esta 

Resolução deverá elaborar relatório circunstanciado antes de deixar a unidade de 

lotação, como forma de facilitar a compreensão do caso por aquele que passará a atuar 

nos aludidos procedimentos.  

Parágrafo único. A obrigação de que trata o caput deste artigo também abrange os 

pedidos de ingresso de vítimas e testemunhas endereçados pelo membro do Ministério 

Público ao programa e ainda pendentes de deliberação pelo seu Conselho. 



Art. 21. O Conselho Nacional do Ministério Público divulgará, em seu sítio eletrônico, 
informações simplificadas sobre os programas especiais e os procedimentos relativos à 
Lei nº 9.807/99.  

Parágrafo único. Recomenda-se às unidades do Ministério Público que divulguem nos 

respectivos sítios eletrônicos as informações de que trata este artigo e as especificidades 

dos programas locais.  

Art. 22. As disposições deste Capítulo também se aplicam, no que couber, ao Serviço de 
Proteção ao Depoente Especial (SPDE), mantido pela Polícia Federal, e outros programas 
congêneres.  

 

CAPÍTULO IV 

DO CADASTRO NACIONAL DE CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 
A MULHER 

 
Art. 23. O cadastro nacional de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

previsto no art. 26, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, rege-se pela presente resolução.  

Art. 24. O Conselho Nacional do Ministério Público elaborará programa de banco de 

dados, de abrangência nacional, para cumprimento do determinado no art. 26, inciso III, 

da Lei nº 11.340/2006, disponibilizando seu acesso aos Ministérios Públicos estaduais.  

§1º Deverão ser alimentados no sistema todos os processos em que haja a aplicação da 

Lei nº 11.340/2006, inclusive os casos de feminicídio em contexto de violência 

doméstica contra a mulher (CP, art. 121, § 2°, c/c § 2°-A, inciso I).  

§2º Os Ministérios Públicos estaduais poderão adaptar seus atuais sistemas de 

informática para realizarem a alimentação automática do cadastro nacional, conforme 

a compatibilidade de sistemas.  

§ 3º Os dados referidos neste artigo deverão ser encaminhados ao Conselho Nacional 

do Ministério Público com observância dos percentuais mínimos estabelecidos pela 

Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP, competindo aos 

Corregedores-Gerais locais a adoção das providências pertinentes, junto aos respectivos 

membros e servidores ministeriais, para a correção do não envio ou das informações 

preenchidas em percentuais inferiores aos fixados como mínimos.  

§ 4º O preenchimento das informações pelo Ministério Público local em percentuais 

inferiores aos que forem estabelecidos pela Comissão de Defesa dos Direitos 

Fundamentais do CNMP poderá ensejar a instauração de procedimento administrativo 

de Representação por Inércia ou Excesso de Prazo em relação ao membro ministerial 

responsável pelo envio das informações ao Corregedor-Geral local ou em relação a este 

último, no caso de não adotar as providências cabíveis para a correção das informações.  



§5 º A instauração da Representação por Inércia ou Excesso de Prazo, na conformidade 

do parágrafo anterior, poderá se dar de ofício no âmbito do CNMP, mediante 

provocação do Corregedor-Geral local ou de qualquer interessado.  

Art. 25. Os Ministérios Públicos deverão fiscalizar a atuação policial para o adequado 

preenchimento dos campos constantes da taxonomia deste cadastro nacional.  

Parágrafo único. O órgão de execução poderá complementar as informações que não 

constarem dos autos.  

Art. 26. A Administração Superior dos Ministérios Públicos deverá assegurar condições 

materiais e humanas aos órgãos de execução para o adequado preenchimento do 

cadastro nacional.  

Art. 27. A administração e gerência da tabela de taxonomia do cadastro nacional será 

aprovada por Comitê Gestor específico, a ser instituído e regulamentado pela 

Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, com atribuições específicas 

para o fim deste Capítulo. 

Parágrafo único. A taxonomia obrigatória do cadastro nacional não impede que os 

Ministérios Públicos estaduais acrescentem campos à taxonomia do cadastro estadual. 

Art. 28. Anualmente haverá publicação de relatório estatístico da atuação do Ministério 

Público no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, com dados do 

cadastro nacional, de forma a permitir a avaliação dos resultados das medidas adotadas, 

nos termos do art. 8º, II, da Lei nº 11.340/2006.  

Art. 29. As informações de caráter público e de interesse da sociedade constantes da 

base de dados do Cadastro Nacional da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

serão disponibilizadas pelo CNMP por meio eletrônico, e independentemente de 

qualquer requerimento, vedada a divulgação de conteúdo de caráter privado e sigiloso, 

tal como o que seja capaz de revelar a pessoa específica a que se referir.  

 

CAPÍTULO V 

DAS INSPEÇÕES EM ESTABELECIMENTOS PENAIS  

PELOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Art. 30. Os membros do Ministério Público incumbidos do controle do sistema carcerário 
devem visitar mensalmente os estabelecimentos penais sob sua responsabilidade, 
registrando a sua presença em livro próprio.  

Parágrafo único. As respectivas unidades do Ministério Público devem assegurar 
condições de segurança aos seus membros no cumprimento do dever de visita aos 
estabelecimentos penais.  

Art. 31. A implementação da Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema 
Prisional será fiscalizada pelo Ministério Público por meio da interação e da troca de 



informação entre os membros com atribuição para fiscalização do controle do sistema 
carcerário, com o objetivo de acompanhar as contratações públicas e fiscalizar a 
regularidade do desenvolvimento das condições de saúde e segurança no trabalho, com 
especial atenção ao cumprimento dos direitos trabalhistas, especialmente aqueles 
mencionados no art. 7º do Decreto nº 9.450/2018.  

§1º Poderão ser instituídos grupos interministeriais permanentes de acompanhamento 
da implementação da Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional, 
especialmente em face do desenvolvimento de atividades externas às unidades 
carcerárias, que deverão atuar articuladamente para garantir a observância das cotas 
fixadas e a regularidade das contratações públicas, do desenvolvimento das condições 
de saúde e segurança no trabalho, e do cumprimento de direitos trabalhistas 
respectivos, especialmente aqueles mencionados no art. 7º do Decreto nº 9.450/2018.  

§ 2º Nas unidades prisionais onde seja desenvolvido trabalho interno, a inspeção mensal 
deverá ser preferencialmente acompanhada por membro do Ministério Público do 
Trabalho designado para avaliação das condições ambientais laborais e regularidade do 
cumprimento de direitos trabalhistas respectivos dos profissionais lotados no sistema 
prisional, bem assim aqueles mencionados no art. 7º do Decreto nº 9.450/2018. 

Art. 32. Os ramos e as unidades do Ministério Público deverão acompanhar e estimular 
de forma resolutiva a constituição e a implementação dos Planos Estaduais decorrentes 
da Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional, em articulação com as 
secretarias responsáveis pela administração prisional e aquelas responsáveis pelas 
políticas de trabalho e educação.  

Art. 33. No mês de março, lavrar-se-á o relatório anual, sendo que nos meses de junho, 
setembro e dezembro lavrar-se-ão relatórios trimestrais, a serem enviados à 
Corregedoria-Geral do respectivo Ministério Público até o dia 5 (cinco) dos meses 
subsequentes.  

§ 1º As visitas mensais, legalmente exigidas pela Lei de Execuções Penais, deverão ser 
realizadas e registradas em livro próprio.  

§ 2º Os formulários serão previamente aprovados no âmbito da Comissão do Sistema 
Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, e disponibilizados 
no sítio do Conselho Nacional do Ministério Público, contendo:  

I - classificação, instalações físicas, recursos humanos, capacidade e ocupação do 
estabelecimento penal;  

II - perfil da população carcerária, assistência, trabalho, disciplina e observância dos 
direitos dos presos ou internados; 

III - medidas adotadas para a promoção do funcionamento adequado do 
estabelecimento;   

IV - considerações gerais e outros dados reputados relevantes.  

§ 3º Nos estabelecimentos prisionais militares federais que estejam situados fora das 
sedes das respectivas Procuradorias de Justiça Militar, ocorrendo situação excepcional 
que inviabilize a realização das visitas mensais, tal falto deverá constar do respectivo 
relatório.  



Art. 34. A Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e 
Segurança Pública encaminhará à Corregedoria Nacional relatório trimestral acerca do 
atendimento das normas deste Capítulo.  

Art. 35. A Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e 
Segurança Pública disponibilizará no sítio do Conselho Nacional do Ministério Público 
instruções para o preenchimento e remessa dos relatórios.  

 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 36. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 37. Revogam-se as Resoluções nº 36, 51, 56, 80, 93, 120, 134, 135, 152, 167 e 196 
do Conselho Nacional do Ministério Público.  

 

 


