
Reunião do Grupo A:  O MINISTÉRIO ATUANDO PARA EFICIÊNCIA DO TRABALHO POLICIAL E
RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS

 Corregedoria da Polícia + MP

Relator: Aldo de Oliveira Brandão Saife

GO – OCORRÊNCIAS aparecem no mapa. Coleta de dados para fim de controle e corregedoria. 

1.Cruzar os dados: ocorrências da PM + registro na PC + denuncias oferecidas ao MP. 

2. Controle da devolução dos IP;

3. Procurar os registros que não viram IP;

4. segurança do membro do MP.

Debates:

 Na Policia Federal parece que adota a sistemática de averiguações preliminares (desde
2002), mas quando o MP requisita, os IP são abertos.

 É possível  ainda um pouco de discricionariedade da Polícia  Civil,  mas é necessário
regrar. 

 Fiscalização pode chancelar a falta de estrutura e desídia

 Eficiência –

 Ligação PM e PC – entre o que é apreendido e o que efetivamente é denunciado

 PE – controle externo por meio de grupos, sendo que primeiro é necessário estruturar
as Promotorias, com Coordenador, secretário. Vê dificuldade em checar nas prisões
arbitrárias.  “Promotorias  de  investigação”  -  controle  concentrado  e  difuso
(extraprocessual e processual)

 MT – experiência de MT (desde 2004), o membro que atua na CIP é o responsável para
acompanhar  as  investigações  até  o  oferecimento  da  denúncia  (Promotor  de
Investigação).  Após, outro membro acompanha. Desvantagem: denúncias ineptas;  o



membro que denunciou não atende os detalhes da ação penal. Ex.: ações penais dos
crimes dolosos contra a vida.

 CIP – normalmente criada para dar celeridade e organização nos IP. Não tem o condão
de viabilizar o controle externo da atividade policial.

 A polícia é eficiente de maneira geral? Não. O que o MP pode fazer para dar essa
eficiência?

1. O que não é investigado

2. O que é investigado e mal investigado.

3. Falta de estrutura da Polícia (agentes, estrutura física, Instituto de Perícia)

4. Criar mecanismos para fiscalizar o prazo de conclusão das investigações. Instalar
um sistema para controlar isso. A pergunta é:  o que fazer quando o prazo não é
cumprido? Quando há desídia? Improbidade? 

5. A eficiência melhora quando o MP houver integração com a Polícia. Além disso,
capacitação para MP e Polícia. 

6. Observância da licitude da prova. 

7. PLANEJAMENTO  ESTRATÉGICO  deve  ser  discutido  junto  com  a  Secretaria  de
Segurança Pública. Também busca atender as prioridades.

8. Resposta rápida para a sociedade de modo que o MP também seja mais eficiente
(Força tarefa ou Mutirão: MP + Polícia).

9. META 1 DA ENASP – cumprimento de metas a ser cumprida também pela polícia
(foco por Delegacia).

10. Manual  do  CNPG  –  o  membro  precisa  ter  foco  e  prioridade  embasados  nas
demandas da sociedade, conforme os índices criminais.

11. IP é eficiente? 

12. Controle garantir a efetividade dos DH

13. Trabalho em conjunto do MP nas Corregedorias.

14. A Polícia Militar também quer ser uma polícia de ciclo completo.

15. O destinatário da efetivação dos DH é o cidadão.



16. Ajuizar/realizar quaisquer medidas para estruturação das Policias.

17. Criação de Órgão regionalizado de controle externo

18. Criar um sistema de rodízio para não pessoalizar a atuação dos membros do MP.

19. Agentes penitenciários, guarda municipal, agentes de trânsito

20. Os IPM são mais bem elaborados e rápidos que IP. Assim, interessante uma PEC
para que a PM possa conduzir investigações criminais e colher todos os elementos
de prova no momento de atendimento da ocorrência. 

21. Criação  de  Câmara  interinstitucional  para  discutir  o  aperfeiçoamento  da
investigação policial e o respeito aos DH a atuação do controle externo.

22. Unificar os grupos estaduais para padronizar

23. Medidas objetivas que viabilizem os DH

24. Não exposição do preso, já que não pode ser submetido a humilhações.

25. Proposta de colocação de GPS, câmera e computador de bordo nas viaturas para
fiscalizar a ação policial desde seu início.

26. Trabalho político entre CNMP e Conselho Nacional de Secretários de Segurança
Pública para elaboração de instrumento de padronização e rotina na atuação de
investigações das policias a fim de garantir a eficiência mínima dos procedimentos.

Conclusões do GRUPO – Propostas:

 

1. Ajuizar/realizar quaisquer medidas para estruturação das Policias.



2. Criação de Órgão regionalizado de controle externo concentrado nos Estados,
sem prejuízo do controle difuso exercido por cada membro. 

3. Desenvolvimento, pelos CNMP e CNJ, de um sistema nacional de dados para
fiscalizar e acompanhar a tramitação do IP, bem como a sua modernização (aos
moldes  do  processo  eletrônico  =  IP  eletrônico/digital).  Tal  sistema  deveria  ser
acionado a cada registro de Ocorrência para evitar a subnotificação dos crimes.

4. Realização do exame de corpo de delito no ingresso ao sistema prisional e no
momento do flagrante, encaminhado por outra equipe policial que não aquela que
realizou a prisão.

5.  Maior controle pelo MP nos pedidos de medidas cautelares, tendo em vista a
legitimidade exclusiva do MP para postular tais medidas e para evitar abuso de
autoridade e lesão aos DH (interceptação, p.ex.: inclusão de números sem vínculo
com  a  investigação,  excesso  de  prazo  –  pedidos  de  preventiva  com  os
representados já presos; fianças,  etc).

6. Adotar  as  medidas  cabíveis  para  combater  as  tentativas  normativas  (leis,
portarias,  provimentos,  etc)  estaduais  que  atribuem  à  Policia  poderes  de
conciliador  nos  crimes  de  menor  potencial  ofensivo,  considerando  que  tal
atividade é incompatível com a função policial.

7.  Viabilizar  que a  PM possa  colher  todos os  elementos de prova possíveis  no
momento de atendimento da ocorrência nos crimes de menor potencial ofensivo,
com remessa ao JECRIM.

8.  Trabalho  institucional  entre  CNMP  e  Conselho  Nacional  de  Secretários  de
Segurança Pública para elaboração de instrumento de padronização e rotina na
atuação de investigações das policias a fim de garantir  a eficiência mínima dos
procedimentos e evitar conflitos de atribuição entre as polícias.

***  PEDIDO:  CNMP  informasse  quais  medidas  foram  adotadas  a  cerca  das
propostas apresentadas 


