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GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL

ATO NORMATIVO N° 002/2016-GCG-DPE-AM

DISPÕE SOBRE A INSPEÇÃO NOS
ESTABELECIMENTOS PENAIS NO
ESTADO DO AMAZONAS.

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas peto
artigo 20, X, da Lei Complementar do Amazonas n° 01, de 30 de março
de 1990, assim como pelo artigo 9°, da Resolução n° 011/2012-
CSDPE/AM, publicada no DOE em 13/09/2012,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4°, da Lei Complementar 080, de
12 de janeiro de 1994, com texto consolidado na forma da LC n°
132/2009, publicada no DOU de 8.10.2009.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 24,
Amazonas n° 01, de 30 de março de 1990.

da Lei Complementar do

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é órgão de execução penal
com atribuição de prestar serviços de assistência jurídica, integral e
gratuita, conforme artigos 16 e 61, XI da Lei n° 7.210 de 11 de julho de
1994 (Lei de Execução Penal).

CONSIDERANDO os direitos dos presos previstos no artigo 41 da Lei n°
7.210de 11 de julho de 1994.

CONSIDERANDO a Resolução n° 021/2014, do Conselho Superior da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, publicada no DOE em
1°/04/2014, que fixa as atribuições dos órgãos de atuação.

CONSIDERANDO a conveniência da adoção de relatórios específicos
para realização de inspeção nos estabelecimentos penais promovidas
pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, com vista à atuação
integrada da instituição na área da execução penal;
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RESOLVE:

Art 1° - Os membros da Defensoria Pública incumbidos do sistema
carcerário devem visitar mensalmente os estabelecimentos penais nas
comarcas em que atuam a fim de verificar a observância dos direitos de
seus ocupantes.

§1°. As inspeções carcerárias deverão ser registradas em livro próprio, do
qual constará a assinatura do responsável pelo estabelecimento penal.

§2°. Inexistindo livro próprio, a presença deverá ser registrada no livro de
ocorrências, do qual se extrairá a respectiva Certidão a ser anexada ao
relatório.

Art. 2° - As condições dos estabelecimentos verificadas durante as
inspeções devem ser objeto de relatórios trimestrais a serem enviados à
Corregedoria Geral com cópia ao Coordenador da Área Criminal..

§1°. Os relatórios previstos no caput deverão ser encaminhados ao final
dos meses de março, junho, setembro e dezembro pelo Defensor Público
em exercício no respectivo órgão de atuação.

§2°. O relatório deverá conter informações sobre:

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 - medidas judiciais adotadas em favor dos assistidos encarcerados,
independentemente das informações prestadas no relatório mensal de
atividades.

§3°. Poderá o Coordenador da Área Criminal adotar modelo padrão do
relatório previsto neste artigo para fins de uniformização do procedimento.

§4°. Cabe ao Coordenador da Área Criminal a consolidação dos dados
levantados pela inspeção de que trata este Ato, de forma a refletir a
situação do sistema carcerário no Estado, em subsídio às diretrizes do
Plano Anual de Atuação da Defensoria Pública e às decisões do Defensor
Público Geral.
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Art. 3° - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário, em especial o Ato Normativo 001/2015-
GCG-DPE-AM.

Manaus, 07 de janeiro de 2016.

Leonardo Cunha e Silva/de Aguiar
Corregedor Geral - DPE/AM


