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• Obrigação de criação, por orientação do CNMP, em cada MP, de  website  de
interação  e  comunicação  com  a  sociedade,  com  fomulário  de  denúncia  e
conteúdo informativo com linguagem simples e coloquial. Acesso a direitos e
deveres do cidadão, bem como das instituições policiais. 

• Obrigação  de  fiscalização  da  presença  de  Defensor  Público,  quando  da
lavratura do auto de prisão em flagrante. 

• Designação  de  Comissão  de  Estudos   de  Tipologia  de  ilícitos  atos   de
corrupção praticados por membros das instituições policiais,  designada pelo
CNMP,  a  qual  formulará  recomendações  padronizadas  para  prevenir  tais
condutas, com avaliação de cada instituição policial por, quanto ao grau de
conformidade das recomendações.

• Recomendar às polícias que todas as abordagens programadas sejam objeto de
filmagem, assim como

• Instalação  de  equipamentos  de  GPS  e   filmagens,  em  todas  as  viaturas
policiais,  para  filmagens  de  abordagens,  bem como  em postos  de  polícias
rodoviárias.  I  

• Controle  de  PAD´s  e  Sindicâncias  arquivados  ou  não.  Fiscalização  da
tramitação e resultado. Controle seletivo por ordem cronológica.

• Investigação  dos  crimes  de  corrupção  atos  de  improbidade,  resultantes  do
mesmo fato, pelo mesmo órgão da Promotoria ou Procuradoria.

• No combate a corrupção policial, os integrantes de grupos de controle externo,
devem atuar em conjunto com as Ouvidorias de Polícia.

• A atuação  do  controle  externo,  deve  promover  a  verificação  de  todos  os
boletins de ocorrências e investigações preliminares que não resultaram em
instauração de inquéritos policiais.

• O controle externo deve efetuar a fiscalização da regularidade e utilização de
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veículos apreendidos, apreensão de droga ilícitas e armas de fogo.

• O CNMP deve  ter  uma  central  de  atendimento  do  tipo  0800  para  receber
notícias  de  violência  e  corrupção  policial,  distribuindo-as  aos  Ministérios
Públicos, e difundir a existência dessa linha mediante publicidade.

• Deve-se formar um banco de dados de todas condenações (não sigilosas – de
primeira instância), penais e de improbidade administrativa, em desfavor de
policiais, bem como sua divulgação na internet, preferencialmente no site do
CNMP

• A seleção de casos a serem investigados, a partir de BOs ou notícias-crime,
deve ser feita pelo Ministério Público e não pelas polícias

• Que o  CNMP recomende aos  Ministério  Públicos  que  dotem os  órgãos  de
controle externo, de estruturas, física, logística e humana.

• Gestão  do CNMP ao CNJ,  no sentido  de  recomendar  aos  Magistrados  que
deem prioridade a tramitação e julgamento das ações penais e de improbidade
por corrupção policial.

• Que os Coordenadores dos CAOPs  de Controle Externo da Atividade Policial
tenham dedicação exclusiva.

• Filmagens de todos os interrogatórios policiais em salas próprias.

 


