
GRUPO D
Controle das investigações policiais (inquéritos policiais, medidas cautelares

requeridas diretamente pela polícia e investigações preliminares)

1) O Ministério Público, como titular privativo da ação penal pública, é o único legitimado a
provocar  a  tutela  jurisdicional  por  medidas  cautelares  penais,  sendo  inadmissível,  no
sistema processual  acusatório,  adotado pela  Constituição da República,  a  postulação
direta da autoridade policial perante o Juízo Criminal, uma vez que não possui capacidade
postulatória  nem  as  Polícias  têm  legitimidade  para  atuar  como  parte.  O  Conselho
Nacional  do Ministério Público deve articular junto ao Conselho Nacional  de Justiça a
edição de resolução no sentido de que os órgãos do Poder Judiciário, em atenção aos
princípios da inércia da jurisdição e da imparcialidade, não conheçam de representações
policiais sem a manifestação do Ministério Público.

2)  A  tutela  difusa  da  segurança  pública,  notadamente  a  defesa  da  probidade
administrativa de atos relacionados à atividade policial e sua gestão, devem ser atribuição
dos  órgãos  de  execução  do  Ministério  Público  responsáveis  pelo  controle  externo
concentrado da atividade policial.

3) A tramitação direta dos inquéritos é o sistema que melhor se coaduna com o modelo
acusatório  de  processo  penal,  razão  pela  qual  é  recomendável  que  os  Ministérios
Públicos adotem medidas para a sua efetiva implementação.  O Conselho Nacional do
Ministério Público articulará junto ao Conselho Nacional de Justiça a edição de resolução
destinada a regular, em âmbito nacional, a tramitação direta dos inquéritos policiais entre
as  Polícias  e  os  Ministérios  Públicos  dos  Estados,  prescindindo  de  protocolo  judicial
prévio, mediante registro interno em cada unidade do Ministério Público, através de forma
única de controle de tramitação.

4) É recomendável que o CNMP providencie a elaboração de um Manual de Rotinas do
Controle Externo da Atividade Policial com regras objetivas e práticas destinadas aos
Promotores  de  Justiça  das  unidades  do  Ministério  Público  Brasileiro  de  maneira  a
consolidar  e  uniformizar,  no  âmbito  institucional,  a  atuação  no  exercício  do  controle
externo  da  atividade  policial,  a  partir  das  experiências  já  consagradas  por  alguns
Ministérios Públicos.

5) É recomendável a criação, no âmbito do CNMP, de grupo de trabalho específico para
estudar  a  questão  dos  boletins  de  ocorrência  policial  (BOs)  e  de  verificações  de
procedência de informações (VPIs) que tratam de fatos atípicos ou decorrem apenas de
notícias anônimas, em face da diversidade de procedimentos nos Estados.



6) O Ministério Público, no exercício do controle externo, deve ter acesso a quaisquer
documentos relacionados à atividade policial,  sem restrição, sendo recomendável que,
nos estados que possuem Sistema de Informação Policial informatizado, as Procuradorias
Gerais formalizem convênios com as Secretarias de Segurança Pública para viabilizar o
acesso remoto, por meio informatizado, aos respectivos banco de dados das Polícias para
consultas.


