CONSELHO
Nacional DO
MlNISTfiRIO POBLICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19.00.4010.0007724/2019-15

NOTA TECNICA N° 2/2019 - CSP
Nota
Tecnica
referente
ao
Preenchimento dos Formularios de
Inspegao
regulamentados
pela
Resolu^ao CNMP 56, de 22/6/2010:
classifica^ao dos trabalhos intemo,
extemo, remunerado e voluntario.
A Comissao do Sistema Prisional, Controle Extemo da Atividade Policial e
Seguransa Publica, comissao pennanente do Conselho Nacional do Ministerio Publico, vem
respeitosamente oferecer subsidios ao melhor preenchimento dos formularios de inspet^ao
prisional pelos membros do Ministerio Publico incumbidos do controle do sistema carcerario,
nos termos do art. 2.° da Resolupao CNMP n. 56, de 22/6/2010.
Algumas unidades federativas tern apresentado problemas atinentes ao
preenchimento da Segao nominada “Trabalho”, nos termos da Resolu^ao CNMP 56/2010,
tanto de inspe9ao trimestral (Sepao XIII) quanto os de inspeqao anual (Seqao XV).
Os campos de trabalho remunerado e de trabalho voluntario referem-se as
hipoteses de trabalho intemo e extemo. E dizer: o intemo que se encontre em exercicio de
trabalho o realiza interna ou extemamente. Essas duas modalidades de trabalho se dao em
situaqao remunerada ou voluntaria.
Dada a classificagao, espera-se que os campos tragam numeros equivalentes
(alias, identicos) quando cotejados os resultados da soma de trabalho intemo e extemo com os
resultados da soma de trabalho remunerado ou voluntario. A ausencia de equivalencia desses
numeros, vale dizer, reclama justificativa por parte do membro do Ministerio Publico
responsavel pelo preenchimento do formulario. Afinal, a ausencia de equivalencia
seguramente guarda situaqao excepcional, porque contraditoria, a reclamar explicaqao.
Por exemplo, se uma unidade tern 56 presos em trabalho intemo e 44 presos
em trabalho extemo, a unidade tern o total de 100 presos trabalhando. As categorias de presos
em trabalho remunerado ou voluntario, por consectario logico, igualmente devem alcanqar o
montante total de 100 (imagine-se, por hipotese, que haja 35 presos trabalhando com
remuneraqao... espera-se que 65 presos estejam trabalhando de forma voluntaria).
A soma, pois, que reune trabalhadores intemos e extemos deve ser igual ao
produto da soma de trabalhadores voluntaries e remunerados. Afinal, todo trabalho e intemo
ou extemo; todo trabalho e voluntario ou remunerado.
Assim, serve a presente nota tecnica da Comissao do Sistema Prisional,
Controle Extemo da Atividade Policial e Seguranqa Publica (CSP/CNMP) para orientar os
membros do Ministerio Publico incumbidos dos formularios de inspegao prisional a que
atentem, quando do preenchimento das Segoes atinentes ao “Trabalho”, para que o produto da
soma dos intemos em situagao de trabalho intemo e extemo alcance numero equivalente ao
produto da soma dos intemos que se encontrem em trabalho remunerado e voluntario. Caso
essa equivalencia nao seja alcangada pelos numeros langados no formulario, atentem os
membros do Ministerio Publico a necessaria justificativa desse quadro excepcional.
Brasilia-DF, 29 de agosto de 2019.
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