
Formulário de Visita Técnica 

Superintendência da Polícia Federal

Dados da Entidade Visitada

Nome: 

CNPJ: 

Endereço: 

Município: UF: Telefones c/DDD: 

Seção I – Identificação

1.1 Nome do órgão do Ministério Público:

1.2 Data da visita:  /   / 

1.3 Abrangência Populacional: 

1.4 Qual o crime mais investigado na área da SPF?

Seção II – Administração

2.1 Autoridade responsável pelo Estabelecimento: 

2.2 Cargo: 

2.3 Quantidade dos Servidores por categoria:

 Delegados  Agentes  Escrivães

 Terceirizados  Estagiários  Demais serventuários administrativos

2.3.1 Número total de Servidores: (Validação de soma)

2.4 O número de servidores é suficiente para o adequado exercício da atividade-fim?
Em caso de resposta positiva, o item 2.4.1 deve ficar prejudicado)

      2.4.1 (se não ao 2.4) Explicar:

 

2.5  Há servidores  deslocados,  pela  chefia  superior,  para  exercício  de  atividades
administrativas ou outra atividade não afeta à superintendência?

2.6 Há servidores deslocados para o exercício de missões ou diligências em outra
unidade da federação, especialmente para apoio em operações?
(Em caso de resposta negativa, os itens 2.6.1 a 2.6.3 devem ficar prejudicados)

2.6.1 (se sim ao 2.6) Há servidor em missão fora do setor há mais de 60 dias?

2.6.2 (se sim ao 2.6) Há servidor em missão fora do setor a mais de 90 dias?

2.6.3 (se sim ao 2.6) Há servidor em missão fora do setor a mais de 180 dias?

2.7 Há plantão ininterrupto?
(Em caso de resposta negativa, os itens 2.7.1 a 2.7.3 devem ficar prejudicados)
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2.7.1 (se sim ao 2.7) Número de servidores por plantão:

2.7.2 (se sim ao 2.7) Nos plantões policiais, a presença do delegado é?

2.7.3  (se sim ao 2.7) Ao término do plantão, há relatório circunstanciado das
ocorrências havidas para providências do delegado titular?

2.8 Observações Gerais:

Seção III – Das Condições Físicas da Superintendência

3.1 O prédio é próprio?

3.2 Qual é o estado de conservação do prédio? 

3.3 As instalações visitadas proporcionam o exercício adequado da atividade-fim?
(Em caso de resposta positiva, o item 3.3.1 deve ficar prejudicado)

      3.3.1 (se não ao 3.3) Explicar:

3.4 Há acessibilidade para portadores de deficiências?

3.5 Há sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico?
(Em caso de resposta negativa, o item 3.5.1 deve ficar prejudicado)

3.5.1  (se  sim  ao 3.5) O  tempo de armazenamento  das  imagens  é  igual  ou
superior a 5 dias?

Seção IV – Das Condições de Custódia e Carceragem

4.1 A unidade possui cela de custódia/carceragem?
(Em caso de resposta negativa, os itens 4.2 ao 4.24 devem ficar prejudicados).

4.2 (se sim) Número de celas?

4.3. (se sim) Qual a capacidade total da(s) cela(s)?

4.4 (se sim) Há local adequado (específico) para o recolhimento de mulheres?

4.5  (se  sim)  Possui  cela(s)  destinadas  aos  portadores  de  doenças
infectocontagiosas?

4.6 (se sim) Qual o estado de conservação das celas?

4.7 (se sim) Há sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico no setor?
(Em caso de resposta negativa, o item 4.7.1 deve ficar prejudicado)

4.7.1  (se  sim  ao 4.7) O  tempo de armazenamento  das  imagens  é  igual  ou
superior a 5 dias? 

4.8 (se sim) Especificar o fornecimento dos seguintes itens pela unidade:

4.8.1 Há camas?

4.8.2 Há colchões?

4.8.3 Há cobertores?

4.8.4 Há alimentação adequada?
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4.8.5 Há parlatório?

4.9 (se sim) Há plantão de atendimento a detentos?

4.10 (se sim) Há registro de presos?
(Em caso de resposta negativa, o item 4.10.1 deve ficar prejudicado)

4.10.1. (se sim ao 4.10) O registro é:    

4.11 (se sim) Há permanência de presos por tempo superior à lavratura do auto de 
prisão em flagrante?

4.12 (se sim) Há livro de registro de visitas e ocorrências?

4.13 (se sim) Há permissão de visitas aos custodiados?
(Em caso de resposta negativa, o item 4.13.1 deve ficar prejudicado)

4.13.1 (se sim ao 4.13) Quantas vezes por semana? 

4.14 (se sim) Há visitas íntimas?

4.15 (se sim) Proporciona banho de sol diário?

4.16  (se  sim)  Há  presos  condenados  com  trânsito  em  julgado  da  sentença
condenatória entre os detentos da unidade?
(Em caso de resposta negativa, o item 4.16.1 deve ficar prejudicado)

4.16.1 (se sim ao 4.16) Quantos?

4.17 (se sim) Houve mortes no semestre de referência?
OBS.: Não computar total de suicídios, se ocorrer.
(Em caso de resposta negativa, o item 4.17.1 deve ficar prejudicado)

4.17.1 (se sim ao 4.17) Quantas?

4.18 (se sim) Houve suicídios entre os detentos no semestre de referência?
(Em caso de resposta negativa, o item 4.18.1 deve ficar prejudicado)

4.18.1 (se sim ao 4.18) Quantos?

4.19  (se  sim)  Há casos  de lesões  corporais  entre  os  detentos  no semestre  de
referência?
(Em caso de resposta negativa, os itens 4.19.1 e 4.19.2 devem ficar prejudicados)

4.19.1 (se sim ao 4.19) Quantos?

4.19.2 (se sim ao 4.19) Quais foram as medidas adotadas? 

4.20 (se sim) Houve qualquer tipo de registro de maus tratos aos custodiados pelos
servidores?
(Em caso de resposta negativa, o item 4.20.1 deve ficar prejudicado)

4.20.1 (se sim ao 4.20) Quais providências foram adotadas?

4.21 (se sim) Há assistência médica e acesso a medicamentos?

4.22. (se sim) É permitida a visita de advogado?

4.23 (se sim) Havia presos no dia da visita do MPF? 
(Em  caso  de  resposta  negativa,  os  itens  de  4.23.1  a  4.23.8.6  devem  ficar
prejudicados)

4.23.1 (se sim ao 4.23) Quantos?

4.23.2 (se sim ao 4.23) Há presas mulheres?
(Em caso de resposta negativa, o item 4.23.2.1 deve ficar prejudicado)

4.23.2.1 (se sim ao 4.23.2) Quantas?
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4.23.3 (se sim ao 4.23) Há presos maiores de 60 anos?
(Em caso de resposta negativa, o item 4.23.3.1 deve ficar prejudicado)

4.23.3.1 (se sim ao 4.23.3) Quantos?

4.23.4 (se sim ao 4.23) Há presos indígenas?
(Em caso de resposta negativa, o item 4.23.4.1 deve ficar prejudicado)

4.23.4.1 (se sim ao 4.23.4) Quantos?

4.23.5 (se sim ao 4.23) Há presos condenados cumprindo pena privativa de 
liberdade?
(Em caso de resposta negativa, o item 4.23.5.1 deve ficar prejudicado)

4.23.5.1 (se sim ao 4.23.5) Quantos?

4.23.6  (se sim ao 4.23)  Há identificação de grupos ou facções no interior  do
estabelecimento e suas lideranças?

4.23.7 (se sim ao 4.23) Há presos provisórios sem acesso a defensores técnicos
ou a contato com familiares?

4.23.8 (se sim ao 4.23) Da entrevista do preso por amostragem. 

4.23.8.1 Há assistência médica?

4.23.8.2 Há acesso a medicamentos?

4.23.8.3 A comida é de boa qualidade e quantidade?

4.23.8.4 É permitida a visita de advogado?
(Em caso de resposta negativa, o item 4.23.8.4.1 deve ficar prejudicado)

4.23.8.4.1 (se sim ao 4.23.8.4) Ela é feita de maneira reservada?

4.23.8.5 É permitida a visita de familiares?

4.23.8.6  Houve qualquer tipo de registro de maus tratos aos custodiados
pelos servidores?

4.24 Observações Gerais:

Seção V – Organização do Trabalho da Superintendência

5.1 Há controle dos prazos concedidos pelo Ministério Público (ou pela Autoridade
Judiciária, quando for a hipótese) para continuidade das investigações? 

5.2 Há inquéritos policiais em tramitação há mais de dois anos?

5.3. Há controle dos prazos prescricionais nos inquéritos policiais?

5.4 Há critérios de distribuição e redistribuição de inquéritos policiais?

5.5 Há definição de prioridades das investigações?

5.6 Há atendimento ao público?

5.7 Total de autos de prisão em flagrante lavrados no semestre de referência:

5.8.  Há  controle  de  prazo  de  comunicação  da  prisão  em  flagrante  ao  Juiz
competente e ao Ministério Público?

5.9  Há  controle  do  prazo  de  apresentação  do  preso  em  flagrante  ao  Juiz
competente, para a realização da audiência de custódia?

5.10 Total de autos de prisão em flagrante encaminhados fora do prazo:

5.11  Há  comunicação  ao  MPF  acerca  das  notícias  ou  verificação  preliminar  de
informação de crimes arquivados internamente ou pendentes de instauração?
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Seção VI – Investigações e Livros de Ocorrências

6.1  Houve  ocorrências  investigadas  sem  instauração  de  inquéritos  policiais  ou
termos circunstanciados de ocorrências no semestre de referência?
(Em caso de resposta negativa, os itens 6.1.1 e 6.1.2 devem ficar prejudicados)

6.1.1 (se sim ao 6.1) Quantas?

6.1.2  (se  sim  ao  6.1) Foi  constatada  a  existência  de  ocorrências  sem  instauração  de  inquéritos  policiais  ou  termos  circunstanciados  de
ocorrências envolvendo:

6.1.2.1 Autos de Resistência (confronto policial):

6.1.2.2 Crimes Hediondos ou equiparados:

6.1.2.3 Crimes Contra a Ordem Tributária ou contra o Sistema Financeiro
Nacional:

6.1.2.4 Crimes de Lavagem de Dinheiro

6.2. Há registro de carga de inquéritos policiais?

6.3. Há registro de inquéritos policiais em trânsito e em diligências?

6.4 Há registro de fianças criminais, com índice?

6.5 Há registro de protocolos de expediente?

6.6 Há registro de termos de visita do Ministério Público?

6.7 Há registro de cartas precatórias recebidas e expedidas?

6.8. Há registro sequencial das ordens de missão e relatórios?

6.9 Mantém cópia de inquéritos policiais,  dos autos de prisão em flagrante e de
outras peças de informação?

6.10 O Livro tombo está adequadamente preenchido?

6.11 O Livro de Termos Circunstanciados está adequadamente preenchido?

6.12 O Livro de Sindicâncias está adequadamente preenchido?

6.13 O Livro de Fianças está adequadamente preenchido?

6.14 O Livro de Registros Especiais está adequadamente preenchido?

6.15 O Livro de Cartas Precatórias está adequadamente preenchido?

6.16 O Livro de Plantão está adequadamente preenchido?

6.17 Há notícia criminis que não geraram inquérito?

6.18  Há  comunicação  ao  MPF  acerca  das  notícia  criminis que  não  geraram
inquérito?

6.19 Em análise, por amostragem, dos livros de plantão ou de ocorrências, houve
identificação  de  registro  de  ocorrências  penalmente  típicas  que  não  geraram
inquérito?
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6.20 Inquéritos Policiais no semestre de referência: Total

6.20.1 Número total de inquéritos em tramitação na unidade policial

6.20.2 Instaurados por portaria

6.20.3 Instaurados por flagrante

6.20.4 Trâmite dentro do prazo

6.20.5 Trâmite fora do prazo

6.20.6 Em tramitação há mais de 3 anos

6.20.7 Relatados sem indiciamento

6.20.8  Números  de  inquéritos  instaurados  há  mais  de  6  meses  após  o
recebimento da notícia criminis

6.20.9 Total de inquéritos relatados

6.21 Notícias Crime ou Boletins de Ocorrências no semestre de referência: Total

6.21.1 Número total de notícias registradas

6.21.2 Número notícias convertidas em inquéritos policiais

6.21.3 Número de notícias convertidas em termos circunstanciados

6.22 Termos Circunstanciados no semestre de referência: Total

6.22.1 Total de Termos Circunstanciados lavrados no período

6.22.2 Total de Termos Circunstanciados em trâmite

6.22.3 Total de Termos Circunstanciados em trâmite há mais de trinta dias

6.23 Registros de cumprimento de mandados de prisão no semestre de referência: Total

6.23.1 Abertos

6.23.2 Cumpridos

6.24 Observações Gerais:

Seção VII – Objetos Apreendidos

7.1 Há registro geral de objetos apreendidos com índice?
(Em caso de resposta negativa, o item 7.1.1 deve ficar prejudicado)

7.1.1 (se sim ao 7.1) Há descrição pormenorizada dos objetos apreendidos?

7.2 Qual o prazo para o encaminhamento dos objetos apreendidos ao setor pericial
correspondente? (Em dias)

7.3 São adotadas cautelas, quando da apreensão e da lavratura do auto respectivo,
para evitar a depredação ou uso indevido dos objetos apreendidos?

7.4 Há registro das seguintes apreensões de objetos no semestre de referência? 

7.4.1 Valores em moeda nacional

7.4.2 Valores em moeda internacional
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7.4.3 Bens

7.4.4. Veículos

7.4.5. Armas

7.4.6 Munições

7.4.7 Entorpecentes

7.5 Observações Gerais:

Seção VIII – Depósito de Bens

8.1 A unidade possui depósito de bens? 
(Em caso de resposta  negativa, os itens 8.2 a 8.17 devem ficar prejudicados; em
caso de resposta positiva, o item 8.1.1 deve ficar prejudicado)

8.1.1 (se não ao 8.1) Qual o destino dos bens apreendidos? Especificar.

8.2  (se  sim)  As  instalações  físicas  do  depósito  proporcionam  o  adequado
acondicionamento dos bens?

8.3 (se sim) Há segurança no acesso ao depósito?

8.4 (se sim) Há excesso de bens?

8.5 (se sim) Há bens vinculados a inquéritos/processos estaduais?

8.6 (se sim) Há controle de entrada e saída de bens com registro?

8.7 (se sim) Há a identificação do inquérito policial ou auto de apreensão ao qual o
bem se encontra vinculado?

8.8 (se sim) Há entorpecentes e armas acautelados com outros bens?

8.9 (se sim) Há bens sob afetação provisória? 
(Em caso de resposta negativa, os itens 8.9.1 e 8.9.2 devem ficar prejudicados)

8.9.1 (se sim ao 8.9) Há controle de uso dos bens sob afetação provisória?

8.9.2 (se sim ao 8.9) Há prestação de contas periódicas dos bens sob afetação
provisória?

8.10 (se sim) Há bens depositados há mais de 5 anos?

8.11 (se sim) Há cofres destinados à guarda de coisas sensíveis apreendidas?

8.12 (se sim) Há registros de bens furtados ou roubados do depósito?

8.13 (se sim) Há sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico no setor? 
(Em caso de resposta negativa, o item 8.13.1 deve ficar prejudicado)

8.13.1  (se sim ao 8.13) O tempo de armazenamento das imagens é igual ou
superior a 5 dias?

8.14 (se sim) Há inventário periódico dos bens?

8.15 (se sim) É realizado inventário quando há alteração do responsável pelo setor?

8.16 (se sim) Há especial acondicionamento para bens considerados perigosos?
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8.17 (se sim) Observações Gerais:

Seção IX – Depósito de Armas

9.1 A unidade possui depósito de armas? 
(Em caso de resposta  negativa, os itens 9.2 a 9.13 devem ficar prejudicados; em
caso de resposta positiva, o item 9.1.1 deve ficar prejudicado)

9.1.1  (se  não  ao  9.1) Qual  o  destino  das  armas  e  munições  apreendidas?
Especificar.

9.2. (se sim) Qual o total de armas em depósito no dia da visita?

9.3  (se sim)  As instalações físicas da unidade visitada proporcionam o adequado
acondicionamento das armas apreendidos?

9.4  (se sim)  As armas apreendidas estão devidamente identificadas e vinculadas
aos seus processos/inquéritos?

9.5 (se sim) Há armas vinculadas a inquéritos/processos estaduais?

9.6 (se sim) Há controle de saída e devolução de armas?

9.7  (se  sim)  Há  registros  de  armas  da  corporação  ou  apreendidas  que  foram
furtadas ou roubadas?

9.8 (se sim) Há armas depositadas há mais de 5 anos?

9.9 (se sim) Há sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico no setor? 
(Em caso de resposta negativa, o item 9.9.1 deve ficar prejudicado)

9.9.1  (se  sim  ao 9.9) O  tempo de  armazenamento  das  imagens  é  igual  ou
superior a 5 dias? 

9.10 (se sim) Há inventário periódico das armas?

9.11 (se sim) Há armas apreendidas sem o respectivo procedimento policial?

9.12 (se sim) É realizado inventário quando há alteração do responsável pelo setor?

9.13 (se sim) Observações Gerais:

Seção X – Depósito de Entorpecentes

10.1 A unidade possui depósito de entorpecentes? 
(Em caso de resposta negativa, os itens 10.2 a 10.17 devem ficar prejudicados; em
caso de resposta positiva, o item 10.1.1 deve ficar prejudicado)

10.1.1 (se não ao 10.1) Qual o destino dos entorpecentes apreendidos? 
Especificar. 

10.2 (se sim) Quantidade de drogas depositadas na delegacia (por tipo e em kg)  Quantidade

10.2.1 – Cocaína
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10.2.2 – Haxixe

10.2.3 – LSD

10.2.4 – Crack

10.2.5 – Maconha

10.2.6 – Ecstasy

10.2.7 – Outros

10.2.8 – Total em kg (Validação de soma)

10.3. (se sim) Há controle de entrada e saída de drogas?

10.4  (se sim)  As instalações físicas da unidade visitada proporcionam o adequado
acondicionamento dos entorpecentes apreendidos?

10.5  (se sim)  Os entorpecentes estão devidamente etiquetados e vinculados aos
autos de inquérito policial ou aos autos de apreensão correspondentes?

10.6 (se sim) Há entorpecentes vinculados a inquéritos/processos estaduais?

10.7  (se  sim)  Os  pacotes/embalagens  contendo  entorpecentes  se  encontram
devidamente lacrados, com identificação de sua natureza?

10.8  (se sim)  Há periodicidade estabelecida  para  incineração dos entorpecentes
apreendidos?

10.9 (se sim) Há autos circunstanciados das incinerações?

10.10 (se sim) Há preservação de pequenas amostras de entorpecentes para fins de
testes e eventual contraprova?

10.11 (se sim) Há entorpecentes apreendidos há mais de 1 ano?

10.12  (se sim)  Há registros de entorpecentes furtados ou roubados no interior da
unidade visitada?

10.13 (se sim) Há sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico no setor? 
(Em caso de resposta negativa, o item 10.13.1 deve ficar prejudicado)

10.13.1 (se sim ao 10.13) O tempo de armazenamento das imagens é igual ou
superior a 5 dias?

10.14 (se sim) Há inventário periódico das drogas?

10.15  (se  sim)  É realizado  inventário  quando  há  alteração  do  responsável  pelo
setor?

10.16  (se  sim)  Na  alteração  de  responsável  pelo  setor,  há  a  realização  de
narcotestes, ainda que por amostragem?

10.17 (se sim) Observações Gerais:

Seção XI – Depósito de Veículos Apreendidos

11.1 A unidade possui depósito de veículos apreendidos? 
(Em caso de resposta negativa, os itens 11.2 a 10.16 devem ficar prejudicados; em
caso de resposta positiva, o item 11.1.1 deve ficar prejudicado)

11.1.1 (se não ao 11.1) Qual o destino dos veículos apreendidos? 
Especificar.

11.2 (se sim) Há controle de entrada e saída dos veículos apreendidos?
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SIM NÃO
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11.3 (se sim) Há instalações físicas especificamente reservadas para o depósito de
veículos apreendidos?

11.4 (se sim) As instalações proporcionam o adequado depósito dos veículos?

11.5  (se  sim)  Os veículos  estão  devidamente  vinculados  aos  seus  inquéritos  e
processos?

11.6 (se sim) Há veículos apreendidos sendo utilizados por servidores da unidade? 
(Em caso de resposta negativa, o item 11.6.1 deve ficar prejudicado)

11.6.1  (se sim ao 11.6)  A utilização dos veículos se faz mediante autorização
judicial?

11.7 (se sim) Há inventário periódico dos veículos?

11.8 (se sim) É realizado inventário quando o responsável pelo setor é alterado?

11.9 (se sim) Há veículos vinculados a inquéritos/processos estaduais?

11.10 (se sim) Há termos de acordos ou outros instrumentos formais firmados pela
polícia federal para acautelamento de veículos em depósitos de outros órgãos ou de
terceiros?

11.11 (se sim) Há veículos cedidos a servidores de outras instituições?

11.12 (se sim) Há veículo utilizado há mais de um ano? 

11.13  (se sim)  Há registro de veículos furtados, roubados ou desaparecidos dos
depósitos?

11.14 (se sim) Há sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico? 
(Em caso de resposta negativa, o item 11.14.1 deve ficar prejudicado)

11.14.1 (se sim ao 11.14) O tempo de armazenamento das imagens é igual ou
superior a 5 dias?

11.15 (se sim) Total de veículos apreendidos

11.16 (se sim) Observações Gerais:

Seção XII – Viaturas da Superintendência

12.1 A unidade possui local próprio para estacionamento das viaturas? 
(Em caso de resposta negativa, os itens 12.1.1 e 12.1.2 devem ficar prejudicados)

12.1.1  (se sim ao 12.1) As instalações físicas do local onde ficam as viaturas
proporcionam sua adequada conservação?

12.1.2 (se sim ao 12.1) Há segurança no acesso?

12.2 Há controle de entrada e saída das viaturas?

12.3 Há registro de viaturas furtadas ou roubadas?

12.4 Há câmeras de vigilância no local onde ficam estacionadas as viaturas? 
(Em caso de resposta negativa, o item 12.4.1 deve ficar prejudicado)

12.4.1 (se sim ao 12.4) Há armazenamento de imagens?
(Em caso de resposta negativa, o item 12.4.1.1 deve ficar prejudicado)

12.4.1.1 (se sim ao 12.4.1) O tempo de armazenamento de imagens é igual
ou superior a 5 dias? 

12.5 É realizado inventário quando há alteração do responsável pelo setor?

12.6 Há viaturas cedidas a servidores de outras instituições?
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12.7 Há viaturas de representação?

12.8 Há notícias de multas em viaturas não ostensivas?

12.9 Há notícias de multas em viaturas com placas reservadas?

12.10 Há implementação de regime especial de controle em veículos com placas
reservadas, nos termos da IN n° 3/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia de
Informação do Ministério do Planejamento (art. 22)?

12.11 Há lacres em todas as placas reservadas?

12.12 Há placas fora dos veículos?
(Em caso de resposta negativa, os itens 12.12.1 deve ficar prejudicado)

12.12.1  (se sim ao 12.12)  As placas fora de veículos são mantidas em local
seguro,  que  previna  seu  uso indevido,  e  sob  a  responsabilidade  de  pessoa
determinada?

12.13 Viaturas Ostensivas: Quantidade

12.13.1 – Carro

12.13.2 – Moto

12.13.3 – Avião

12.13.4 – Barco

12.13.5 – Outros

12.13.6 – Total (Validação de soma)

12.14 Viaturas não Ostensivas: Quantidade

12.14.1 – Carro

12.14.2 – Moto

12.14.3 – Avião

12.14.4 – Barco

12.14.5 – Outros

12.14.6 – Total (Validação de soma)

12.15 Total de viaturas com placas reservadas

12.16 Total de viaturas cedidas a servidores em regime de permanente sobreaviso
ou algo assemelhado

12.17 Observações Gerais:

Seção XIII – Núcleo ou Unidade de Análise

13.1 As instalações físicas são adequadas?

13.2 Há sistema de controle de acesso ao núcleo de análise?

13.3 Há sistema de filmagem no acesso ao núcleo de análise?

13.4 Há sistema de interceptação telefônica instalado? 
(Em caso de resposta negativa, os itens 13.4.1 a 13.4.3 devem ficar prejudicados)

13.4.1 (se sim ao 13.4) O sistema instalado é o Guardião?
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13.4.2  (se  sim  ao  13.4) O  gerenciamento  do  sistema  é  remoto  na
Superintendência?

13.4.3 (se sim ao 13.4) Há interceptações telefônicas em andamento?
(Em caso de resposta negativa, o item 13.4.3.1 deve ficar prejudicado)

13.4.3.1 (se sim ao item 13.4.3) Quantas? 

13.5  Há  demandas  de  interceptações  que  não  foram  realizadas  por  falta  de
equipamentos? 
(Em caso de resposta negativa, os itens 13.5.1 e 13.5.2 devem ficar prejudicados)

13.5.1 (se sim ao 13.5) Quantidade de interceptações telemáticas

13.5.2. (se sim ao 13.5) Quantidade de interceptações telefônicas

13.6 Há demandas de interceptações que não foram realizadas por falta de pessoal?
(Em caso de resposta negativa, os itens 13.6.1 e 13.6.2 devem ficar prejudicados)

13.6.1 (se sim ao 13.6) Quantidade de interceptações telemáticas

13.6.2. (se sim ao 13.6) Quantidade de interceptações telefônicas

13.7  Há  sistema  que  garanta  a  continuidade  da  interceptação  em  caso  de
interrupção do fornecimento de energia elétrica – nobreak?

13.8 Há controle das comunicações de interceptação ao MPF?

13.9 Observações Gerais:

Seção XIV – Núcleo de Operações

14.1 Há acondicionamento de armas e munições?
(Em caso de resposta negativa, os itens 14.1.1 e 14.1.2 devem ficar prejudicados)

14.1.1  (se  sim  ao  14.1) As  instalações  físicas  são  adequadas  para  o
acondicionamento de armas e munições?

14.1.2  (se  sim  ao  14.1)As  instalações  físicas  são  seguras  para  o
acondicionamento de armas e munições?

14.2 Há controle do uso de armas e munições?

14.3 Há controle na retirada e devolução de armas e munições?

14.4 Há armas não letais à disposição?

14.5 Há treinamento periódico dos equipamentos e armas à disposição?

14.6 Há quantidade suficiente de coletes à prova de balas?

14.7 Todas as missões são cumpridas com base em ordem de missão?

14.8 Há pasta/arquivo contendo as ordens de missão e relatórios?

14.9 Há mandados de prisão em aberto?

14.10 Há controle dos mandados de prisão em aberto?

14.11 Há rotina de verificação periódica dos mandados de prisão em aberto, visando
novas pesquisas?

14.12 Observações Gerais:
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Seção XV – Corregedoria

15.1 As instalações físicas são adequadas?

15.2  Há  notícia  de  crime  pendente  de  instauração  de  inquérito  policial  ou
arquivadas internamente?

15.3 Há comunicação ao MPF acerca das notícias ou verificação preliminar de
informação de crime arquivadas internamente ou pendentes de instauração?

15.4 Há controle formal do procedimento de verificação da notícia crime?

15.5  Há  sindicâncias  ou  processos  administrativos  disciplinares  (PADs)  em
andamento?

15.6 Há sindicância ou PAD com indício de prática de crime?

15.7 Houve a instauração de inquérito policial nos casos de sindicância ou PAD
com indícios de crime?

15.8 Há sindicância ou PAD com indício de prática de ato de improbidade?

15.9 Houve a comunicação ao MPF das sindicâncias ou PADs com indícios de
crime e/ou improbidade?

15.10 Há controle de prazo prescricional nos autos de sindicâncias ou PADs?

15.11 Observações gerais:

Seção XVI – Inspeções em PADs por Amostragem

PAD Nº 1 PAD Nº 2 PAD Nº 3

16.1 Número de Registro

16.2 Objeto

16.3 Data dos Fatos

16.4  Data  de  conhecimento  dos
fatos pela Corregedoria

16.5 Data da Instauração

16.6  Há  controle  de  prazo
prescricional nos autos?

16.7  Há  indícios  de  que  o  fato
configure  crime  ou  ato  de
improbidade administrativa? 
(Em caso de resposta  negativa,  o
item 16.7.1 deve ficar prejudicado)

16.7.1  (se sim ao 16.7) Houve
comunicação ao MPF?

Seção XVII – Observações Finais e Sugestões

17.1 Quem acompanhou o representante do Ministério Público durante a atividade?
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Nome: 

Nome: 

Nome: 

Nome: 

17.2 Ocorreram avanços na solução dos problemas encontrados na última visita?

17.3 Houve documentos ou procedimentos que não foram franqueados à análise do
representante  do  Ministério  Público,  tais  como  Relatórios  de  Inteligências  ou
relativas às atividades da Corregedoria?
(Em caso de resposta negativa, os itens 17.3.1 devem ficar prejudicados)

       17.3.1 (se sim ao 17.3) Especificar:

17.4  Em  decorrência  da  visita  técnica,  houve  necessidade  de  adoção  alguma
providência?
(Em caso de resposta negativa, os itens 17.4.1 devem ficar prejudicados)

       17.4.1 (se sim ao 17.4): 

17.5 Observações finais do representante do Ministério Público

17.6 Anexe documento ou fotografia da unidade visitada (opcional) (este campo aceita um arquivo jpg, gif, png, bmp, pdf, odt, doccx, zip, rar com 
uma capacidade total de 5MB. Caso queira anexar mais de um arquivo, compacte-os na extensão zip ou rar, gerando um único arquivo e o anexe).
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Agente:

Escrivão:

Outro:

Administrativa junto ao Executivo ou Superintendência Regional

Encaminhamento à Corregedoria Policial

Instauração do Procedimento Investigatório Criminal no âmbito do Ministério Público ou encaminhamento a outra promotoria com atribuição 
criminal

Instauração de Inquérito Civil/Procedimento Preparatório ou encaminhamento à promotoria com a respectiva atribuição

Ajuizamento de Ação Civil Pública, caso detenha tal atribuição

Recomendação/Requisição
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