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CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RESOLUÇÃO Nº, DE      DE        , DE 2017

Altera a Resolução CNMP n. 20, de 28 de maio de
2007.

O CONSELHO  NACIONAL DO MINISTÉRIO  PÚBLICO,  no  exercício  das  atribuições
conferidas pelo artigo 130-A, §2°, II, da Constituição Federal e, com fundamento no art. 147,
IV, do Regimento Interno,

CONSIDERANDO a necessidade de dispor em detalhes sobre o exercício do controle externo
da atividade policial na modalidade difusa,

RESOLVE:

Art. 1° A Resolução CNMP n. 20, de 28 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte
redação:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º………………………

CAPITULO II
DO CONTROLE CONCENTRADO

Art.  4º.  Incumbe  aos  órgãos  do  Ministério  Público,  quando  do  exercício  ou  do  
resultado da atividade de controle externo concentrado da atividade policial:
I - ………………………

CAPÍTULO III
DO CONTROLE DIFUSO

Art. 7º. A requisição de instauração de inquérito policial deverá conter, sempre que
possível,  a  indicação  do  suporte  fático,  do  enquadramento  típico  provisório,  das
diligências  a  serem  cumpridas  pela  autoridade  policial  e  da  qualificação  dos
envolvidos.  

§1º.  O  órgão  do  Ministério  Público  requisitará  a  remessa  de  cópia  da  portaria
inaugural  do inquérito policial,  fixando-se prazo não superior  a 90 (noventa)  dias,
devendo a secretaria verificar o cumprimento do prazo de resposta. 

§2º.  Após a  distribuição  do inquérito  policial,  nele  oficiará  o órgão do Ministério
Público  a  quem  for  distribuído,  segundo  as  regras  ordinárias  de  fixação  das
atribuições. 
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Art.  8º.  O  órgão  do  Ministério  Público  zelará  pela  observância  do  prazo  para
finalização do inquérito policial e do termo circunstanciado de ocorrência, nos termos
da legislação processual penal aplicável, observando-se igual procedimento no caso de
solicitações de prorrogação de prazo. 

Art. 9º. O órgão do Ministério Público zelará para que a produção dos elementos de
convicção seja orientada por critérios de utilidade, eficácia, eficiência, economicidade,
celeridade, legalidade e estrito respeito aos direitos fundamentais de investigados e
terceiros. 

Art. 10. Ao avaliar a necessidade de instauração ou prorrogação de investigação penal,
o  órgão  do  Ministério  Público  observará,  se  existentes,  as  prioridades  nacionais,
regionais e locais definidas pelo órgão com atribuição em cada Ministério Público,
bem como a viabilidade de êxito da investigação a ser iniciada ou prorrogada. 

Art.  11.  Havendo  pedido  da  autoridade  policial  para  prorrogação  do  prazo  de
conclusão de procedimento de investigação,  o órgão do Ministério  Público deverá
pronunciar-se fundamentadamente sobre seu deferimento e indicar o prazo máximo,
preferencialmente de 90 (noventa) dias, bem como apontar, sempre que possível, as
diligências imprescindíveis à formação de seu convencimento. 

§1º.  Sempre  que  houver  pedido  de  dilação de  prazo,  quando não  for  hipótese  de
imediata promoção de arquivamento, o órgão do Ministério Público poderá realizar
pesquisas em bases de dados disponíveis que possam otimizar o cumprimento das
diligências indicadas à autoridade policial. 

§2º. Sempre que julgar conveniente para otimizar o desfecho da apuração, o órgão do
Ministério  Público deverá diligenciar  diretamente  pela  produção dos  elementos  de
convicção.

§3º.  Os  elementos  de  convicção produzidos  diretamente  pelo  órgão  do Ministério
Público poderão ser remetidos à autoridade policial para juntada no inquérito policial
ou ser juntados quando da subsequente remessa dos autos ao Ministério Público.

4º.  As  diligências  faltantes  serão  requeridas  ao  juízo  competente  por  ocasião  da
denúncia ou requisitadas diretamente à autoridade policial ou à pessoa legalmente apta
a cumpri-las, sempre que não forem imprescindíveis ao imediato ajuizamento da ação
penal.  

Art. 12. Sempre que identificar ilegalidade na condução de inquérito policial ou termo
circunstanciado de ocorrência, o órgão do Ministério Público comunicará o fato ao
responsável pelo controle externo da unidade policial para apuração, sem prejuízo da
adoção das medidas necessárias à correção da ilegalidade. 
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CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  13.  Os  Ministérios  Públicos  dos  estados  e  da  União  deverão  adequar  os
procedimentos de controle externo da atividade policial, expedindo os atos necessários
ao cumprimento da presente Resolução, no prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua
entrada em vigor.

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 2º. Os Ministérios Públicos dos estados e da União deverão adequar os procedimentos de
controle externo da atividade policial, na modalidade difusa, expedindo os atos necessários ao
cumprimento da presente Resolução, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da sua entrada em
vigor.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
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J U S T I F I C A Ç Ã O

A presente proposta de Resolução tenciona alterar a Resolução CNMP n. 20,

de 28 de maio de 2007, a qual, por sua vez, regulamenta o art. 9º da Lei Complementar n.

75/1993 e art. 80 da Lei n. 8.625/1993 para disciplinar, no âmbito do Ministério Público, o

controle  externo  da  atividade  policial,  com o  intuito  de  disciplinar  o  exercício  deste  na

modalidade difusa.

A Resolução do CNMP nº  20,  com suas  alterações  posteriores,  já  trata  de

pontos  importantes  no  que  diz  respeito  ao  controle  externo  da  atividade  policial  na

modalidade concentrada, ao cobrar a realização, por todos os ramos do Ministério Público

brasileiro, de visitas periódicas às repartições policiais, com o objetivo, dentre outras coisas,

de  examinar  documentos  policiais;  fiscalizar  a  destinação  de  armas,  valores,  substâncias

entorpecentes,  veículos  e  objetos  apreendidos;  analisar  o  cumprimento  dos  mandados  de

prisão e requisições de outras medidas determinadas pelo Poder Judiciário e pelo Ministério

Público; fiscalizar o cumprimento de medidas como a quebra de sigilo de comunicações, além

da própria situação das pessoas presas, medidas essas que permitiram um avanço na atividade

de fiscalização desenvolvida pelo Ministério Público na área.

Ocorre que dita resolução, que também previu o controle difuso – próprio do

exame  dos  inquéritos  policiais  e  outros  procedimentos  de  investigação  encaminhados  ao

Ministério Público pelas autoridades policiais -, não previu formas de atuação que pudessem

melhorar o desempenho do Ministério Público. 

A proposta  ora presentada,  portanto,  visa  suprir  a  referida  omissão,  com a

previsão de que a requisição de instauração de inquérito policial deverá conter, sempre que

possível, a indicação do suporte fático, do enquadramento típico provisório, das diligências a

serem cumpridas pela autoridade policial e da qualificação dos envolvidos. 

Além disso, o órgão do Ministério Público deverá se preparar para controlar a

instauração dos inquéritos policiais requisitados, bem ainda zelar pela observância do prazo

para finalização do inquérito policial e do termo circunstanciado de ocorrência. 
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Também há previsão para que o órgão do MP diligencie para que a produção

dos  elementos  de  convicção/prova  seja  orientada  por  critérios  de  utilidade,  eficácia,

eficiência, economicidade, celeridade, legalidade e estrito respeito aos direitos fundamentais

de investigados e terceiro. 

Ainda de acordo com a proposta, ao avaliar a necessidade de instauração ou

prorrogação de investigação penal, o órgão do MP observará, se existentes, as prioridades

nacionais, regionais e locais definidas pelo órgão com atribuição em cada Ministério Público,

bem como a viabilidade de êxito da investigação a ser iniciada ou prorrogada, de forma a

priorizar  a  conclusão  de  investigações  mais  importantes  e  que  possuam obter  resultados

satisfatórios. 

Por fim, havendo pedido da autoridade policial para prorrogação do prazo de

conclusão  de  procedimento  de  investigação,  o  órgão  do  MP  deverá  pronunciar-se,

fundamentadamente, sobre seu deferimento e indicar o prazo máximo, já anotando, sempre

que possível, as diligências imprescindíveis à formação de seu convencimento. 

Essa  a  proposição  que  apresento  ao  Plenário,  a  fim  de  que,  nos  termos

regimentais, possa ser analisada e aperfeiçoada.

Brasília-DF, 5 de julho de 2017

FÁBIO GEORGE CRUZ DA NÓBREGA

Conselheiro Nacional
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