
GRUPO C 
Corrupção e improbidade administrativa no âmbito das polícias

1) Exigir, a teor do disposto no art. 15, da Lei 8.429/92, o encaminhamento ao Ministério
Público de informações por parte das Corregedorias das Polícias, acerca da instauração
de procedimentos correcionais contra policiais. 

2) Atuar no sentido de verificar casos pretéritos de aplicação de sanções ou condenações
junto às Corregedorias das Polícias, justiça comum e militar que possam redundar em
provas para fins de ajuizamento de Ação Civil Pública por ato de improbidade, oficiando
aos referidos órgãos no sentido de que remetam ao Ministério Público os respectivos
autos.

3)  Criar,  em  decorrência  de  informações  recebidas,  banco  de  dados  do  próprio  MP,
relativo a policiais envolvidos em atos ilícitos, capaz de gerir a dinâmica (tramitação) de
cada  um  dos  procedimentos  em  curso,  acompanhando  seu  andamento  nas  esferas
administrativa, civil e penal, sem prejuízo do encaminhamento posterior a outro Promotor
Natural, se for o caso; (possibilidade de obtenção de software produzido pelo MPF/PR –
GCEAP).

4) Adotar medidas que possibilitem a publicidade das reuniões do conselho superior da
polícia  civil,  especificamente  no  que  concerne  às  deliberações  acerca  de  sanções
administrativas.

5) Adotar medidas visando a desconstituir atos administrativos ou normativos de órgãos
policiais que condicionam ou suspendem o julgamento correcional à decisão em processo
criminal contra o policial investigado.

6)  Estabelecer  um  intercâmbio  de  informações  entre  MPs  e  COAF,  no  sentido  do
fornecimento  de  dados  relativos  a  policiais  com indícios  de  enriquecimento  ilícito  ou
lavagem de dinheiro.

7)  Exigir  dos órgãos dirigentes das polícias que façam cumprir  o disposto no art.  13,
parág. 2º da Lei 8.429/92, relativo à obrigatoriedade de apresentação anual da declaração
de bens dos policiais.

8) Recomendar às corregedorias que, em relação a processos correcionais em que se
apuram ilicitudes correlatas a crimes contra a administração pública, contra o patrimônio e
lavagem  de  dinheiro,  que  efetuem  um  levantamento  das  declarações  de  bens  dos
policiais investigados, procedendo a uma análise de sua evolução patrimonial.

9) Tendo em vista a obrigatoriedade do atendimento ao Princípio da  Eficiência (art. 37,
caput, da CF), cuja inobservância por parte da autoridade policial pode, em tese, gerar a



responsabilização  por  ato  de  improbidade  previsto  no  art.  11  da  Lei  n.  8.429/92,
recomendar aos órgãos correcionais, observada a legislação local, o estabelecimento de
parâmetros mínimos de produtividade e controle interno, objetivamente aferíveis.

10) Recomendar para que as Polícias promovam um mapeamento do contingente policial,
a  fim  de  analisar  a  proporcionalidade  entre  criminalidade  e  a  estrutura  voltada  para
combatê-la, em atenção ao princípio da eficiência da atividade policial.

11) Recomendar aos Procuradores Gerais de Justiça que promovam o fortalecimento da
capacidade  estrutural  de  investigação  dos  órgãos  incumbidos  do  controle  externo  da
atividade  policial,  a  fim  de  emprestar  maior  efetividade  à  repressão  aos  atos  de
improbidade administrativa que importem em enriquecimento ilícito de policiais.


