
Dúvidas Frequentes

Algumas dúvidas levantadas em relação às Inspeções orientadas pela Resolução nº 56/2010 - CNMP e alteradas

pela Resolução nº 120/2015:

1. A partir de qual relatório a Resolução nº 120/2015-CNMP deverá ser observada: a partir da anual de 2015 ou

somente a partir do próximo relatório trimestral?

A Resolução CNMP nº 120 já está em vigor desde 12 de março de 2015, portanto, já vale para o preenchimento do

formulário anual, que ocorre no referido mês. O período de referência das informações mensuráveis em lapso temporal

continua  o  mesmo,  ou  seja,  os  doze  meses  imediatamente  anteriores  (março  de  2014  a  fevereiro  de  2015).

2. No total, trata-se de um relatório anual e três trimestrais (total de 4 relatórios ao longo do ano)?

Sim.  o  anual  é  em  março  e  os  trimestrais  deverão  ser  feitos  em  junho,  setembro  e  dezembro.

3. O relatório anual será enviado com referência aos últimos doze meses (de março do ano anterior a março do

ano corrente)?

Na verdade, como já dito na pergunta 1, o período de referência das informações mensuráveis em lapso temporal será

março de 2014 a fevereiro de 2015, pois o mês de preenchimento do formulário não entra. Lembrando que, quando se

tratar de informações pontuais como capacidade e ocupação, as informações se referem à situação encontrada na data

da visita.

4. Os relatórios trimestrais (junho, setembro e dezembro) deverão refletir a realidade dos três meses anteriores

ao relatório ou somente a realidade do mês imediatamente anterior (no caso seriam maio, agosto e novembro)?

Os formulários trimestrais refletirão a realidade do mês imediatamente anterior ao estabelecido pela Resolução 56 para

preenchimento do formulário, ou seja, o formulário de junho referir-se-é a maio, o de setembro referir-se-é a agosto e o

de dezembro referir-se-á a novembro, repito, quanto às informações mensuráveis em lapso temporal, como número de

morte e número de fugas. Quando se tratar de informações pontuais,  a informação é a colhida na data da visita.

5. Se constatados problemas no primeiro mês do trimestre (por exemplo abril, julho e outubro), quando e como

os problemas percebidos ou providências adotadas deverão ser registrados?

Os dados desses meses que não entram no formulário trimestral, serão computados no formulário anual, que abarca os

dozes meses anteriores. Aliás, quando se quer extrair dados para orientar quaisquer medidas, mesmo que apenas para

estatística, utiliza-se sempre o formulário anual e por isso não há prejuízo quando aos meses não contemplados no

formulário trimestral.

6. No art. 2º, §1º, diz que as inspeções mensais serão mantidas. Neste caso, essas inspeções deverão observar

o formulário do CNMP? Se sim, qual dos formulários? E serão registradas em sistema do CNMP ou no sistema

do MP estadual?

As visitas mensais aos presídios serão mantidas porque decorrem de obrigação contida na LEP, que fala de registro

dessas visitas em livro próprio na unidade prisional. O SIP-MP não terá, ao menos por enquanto, a funcionalidade de

registrar  tais  visitas,  mas  isso  não  impede  que  o  próprio  MP  adote  alguma  forma  de  registro.

7. Os formulários (trimestral e anual) permanecerão inalterados ou há previsão de que haverá alterações?

Atualmente, um grupo de trabalho formado por membros do Ministério Público Estadual e Federal está desenvolvendo

novos formulários, mais concisos e objetivos. A previsão é que em 2016 esses formulários já estejam implantados.
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