Relatório de Visita Técnica a Estabelecimento
Militar Estadual
Dados da Entidade Visitada

Nome:
CPF ou CNPJ:
Endereço:
Município:

UF:

Telefone c/DDD:

Seção I – Identificação
1.1 Nome do órgão do Ministério Público:
1.2 Comarca/Unidade:

1.3 Data da visita:*

/

/
Informação não disponível

1.4 Abrangência Populacional:

Seção II – Administração

2.1 Comandante da Organização Militar:
2.2 Posto:
2.3 Efetivo de Militares:
Previsto
Existente

Em atividade operacional

Oficiais

Em atividade administrativa

Praças

2.4 Quantidade de servidores civis da instituição:
2.5 Há servidores civis cedidos/requisitados?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

2.5.1 (se sim) Quantidade:
2.5.2 (se sim) Há ato normativo autorizando a cessão/requisição?
2.6 Quantidade de funcionários terceirizados:
2.7 Na visão do Ministério Público, o número de militares é suficiente para o
adequado exercício da atividade-fim?
2.7.1 (se não) Explicar:

Seção III – Logística
3.1 Na visão do Ministério Público, o armamento e munição existentes são
suficientes para as ações de policiamento ostensivo e de enfrentamento?
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3.1.1 (se não) Explicar:

3.2 Existem na Organização Militar instrumentos de menor potencial ofensivo (Lei nº
13.060/2014)
3.2.1 (se sim):
Gás lacrimogênio
Spray de pimenta

SIM

NÃO

Elastômero (bala de borracha)

Arma de eletrochoque (taser)

Arma de impacto (cassetete, bastão e tonfa)

Outros

3.3 A OM disponibiliza pelo menos dois itens de menor potencial ofensivo para cada
policial? (itens 8 e 13, Portaria Interministerial n 4.226/2010):

SIM

NÃO

3.8 Há veículos apreendidos sob a guarda da OM?

SIM

NÃO

3.8.1 (se sim) Há depósito de veículos apreendidos?

SIM

NÃO

3.8.2 (se sim) Há veículos apreendidos sendo utilizados na OM?

SIM

NÃO

3.8.2.1 (se sim) Há autorização judicial para o uso?

SIM

NÃO

3.8.3 (se sim) São tomadas providências para remoção dos veículos apreendidos
sob a guarda da OM?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

3.4 Quantidade total de viaturas:
3.5 Quantidade de viaturas ostensivas:
3.6 Quantidade de viaturas descaracterizadas:
3.7 Quantidade de viaturas indisponíveis/baixadas:

3.8.3.1 (se sim) Especificar:

3.9 Na visão do Ministério Público, o equipamento logístico disponível é adequado
ao cumprimento da atividade-fim?
3.8.1 (se não) Especificar:

Seção IV – Condições das instalações físicas da organização militar:

4.1 O prédio é:
Próprio

Alugado

Cedido de outro órgão

Outros

4.2 Qual é o estado de conservação do prédio?

Ótimo

Bom

4.3 Na visão do Ministério Público, as instalações visitadas proporcionam o exercício
adequado da atividade-fim?

SIM

NÃO

Regular

Péssimo
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4.3.1 (se não) Especificar:

4.4 Há acessibilidade para portadores de deficiência?

SIM

NÃO

4.5 A unidade possui cela de custódia/carceragem?

SIM

NÃO

4.6 A unidade inspecionada recebe recursos do município, da comunidade ou de
outra origem que não do Estado para aquisição de combustível, conservação de
suas instalações etc?

SIM

NÃO

INSUFICIENTE

4.6.1 (se sim) Explicar:

Seção V – Persecução Penal Militar
5.1 Há registro de controle de inquéritos polícias militares?

SIM

NÃO

5.1.1 (se sim)

Livro físico

Registro Eletrônico no Sistema

SIM

NÃO

5.1.2 (se não) Esclareça o motivo da ausência do registro de controle:

5.2 Os livros ou registros eletrônicos no sistema são adequadamente
preenchidos?
5.3 Quantidade de inquéritos instaurados no semestre de referência:
5.4 Quantidade de inquéritos em tramitação no dia da visita:
5.5 Quantidade de inquéritos concluídos aguardando solução:
5.6 Quantidade de inquéritos encaminhados à Justiça Militar com solução:
5.7 Saldo de inquéritos policiais em 31/12 do ano anterior:
5.8 Quantidade de inquéritos analisados na visita técnica por amostragem:
5.9 Destes inquéritos analisados, quantos foram observados:
Com excesso de prazo
Sem adoção de efetivas providências a seu desenvolvimento regular

Instaurados há mais de 6 meses após o recebimento na notitia criminis
5.10 Há registro de comunicações de prisões por crime militar ao Ministério
Público:

SIM

5.10.1 (se sim)

Registro eletrônico no sistema

NÃO
Livro físico
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5.11 Os livros ou os registros eletrônicos no sistema são adequadamente
preenchidos?

SIM

NÃO

5.12 Em relação aos IPMs, há apreensão de objetos?

SIM

NÃO

5.12.1 (se sim) Há registro dos bens apreendidos?

SIM

NÃO

5.12.2 (se sim)

Livro físico

Registro eletrônico no sistema

5.13 Há descrição pormenorizada dos objetos apreendidos?

SIM

NÃO

5.14 No semestre de referência, houve apreensão de valores?

SIM

NÃO

5.15 No semestre de referência, houve apreensão de substâncias entorpecentes?

SIM

NÃO

5.16 No semestre de referência, houve apreensão de veículos?

SIM

NÃO

5.17 No semestre de referência, houve apreensão de armas e munições?

SIM

NÃO

5.18 São adotadas cautelas para evitar a depredação ou uso indevido dos objetos
apreendidos?

SIM

NÃO

5.19 Há mandados de prisão dirigidos a OM em aberto, ainda que oriundos da
justiça comum?

SIM

NÃO

5.15.1 (se sim) Quantidade total por tipo (ex. 300g de maconha):

5.17.1 (se sim) Quantidade de armas:

5.17.2 (se sim) Quantidade de munições:

5.19.1 (se sim) Quantos?

Seção VI – Procedimentos Disciplinares

6.1 Há registro de controle de procedimentos disciplinares?

SIM

NÃO

6.1.1 (se sim)

Livro físico

Registro eletrônico no sistema

6.2 Procedimentos disciplinares instaurados no semestre de referência:

Total

6.2.1 Quantidade de Sindicâncias:
6.2.2 Quantidade de Procedimentos Administrativos Disciplinares/Licenciamento:
6.2.3 Outros:
6.2.4 Quantidade de procedimentos disciplinares em tramitação no dia da visita:
6.2.5 Saldo de procedimentos disciplinares em 31/12 do ano anterior:
6.3 Quantidade de procedimentos disciplinares analisados na visita técnica, por
amostragem:
6.4 Destes procedimentos disciplinares analisados, quantos foram observados pelo Ministério Público:
Com indício de crime militar, sem instauração de inquérito
Com indício de improbidade, sem comunicação ao Ministério Público
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Seção VII – Ocorrências e Termos Circunstanciados

7.1 A organização militar lavra boletim de ocorrência relativo a crimes comuns?

SIM

NÃO

7.1.1 (se sim) Há registro de Boletins de Ocorrências:

SIM

NÃO

7.1.1.1 (se sim)

Livro físico

Registro eletrônico no sistema

7.1.2 Os Livros ou os registros eletrônicos no sistema são adequadamente
preenchidos?

SIM

NÃO

7.1.3 Os boletins de ocorrência possuem numeração sequencial?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

7.3.2 (se sim) Há justificativa para a respectiva anulação?

SIM

NÃO

7.4 A organização militar lavra termo circunstanciado?

SIM

NÃO

7.4.1 (se sim) Há registro de termos circunstanciados?

SIM

NÃO

7.4.2 (se sim)

Livro físico

Registro eletrônico no sistema

7.4.3 Os Livros ou os registros eletrônicos no sistema são adequadamente
preenchidos?

SIM

NÃO

7.4.4 Os termos circunstanciados possuem numeração sequencial?

SIM

NÃO

7.7 Em relação aos termos circunstanciados, há apreensão de objetos?

SIM

NÃO

7.7.1 (se sim) Há registro dos bens apreendidos?

SIM

NÃO

7.7.1.1 (se sim)

Livro físico

Registro eletrônico no sistema

7.7.2 Há registro de apreensão de drogas no semestre de referência?

SIM

NÃO

7.7.3 Há registro de apreensão de valores?

SIM

NÃO

7.8 Há Livro de controle de pauta do JEC?

SIM

NÃO

7.8.1 (se sim)

Livro físico

Registro eletrônico no sistema

7.2 Boletins de ocorrências no semestre de referência:
7.2.1 Número de boletins lavrados:
7.2.2 Número de boletins de ocorrências geradores de termos circunstanciados:
7.3 Há registro de anulação de boletins de ocorrência?
7.3.1 (se sim) Quantos foram anulados no semestre?

7.5 Saldo de termos circunstanciados em 31/12 do ano anterior:
7.6 Termos circunstanciados no semestre de referência:
7.6.1 Número de termos circunstanciados lavrados:
7.6.2 Número de termos circunstanciados remetidos ao Judiciário:
7.6.3 Número de termos circunstanciados em andamento:

7.7.2.1 (se sim) Quantidade total por tipo (ex. 300 g, maconha)?

Seção VIII – Questões e observações finais do Ministério Público:

8.1 Quem acompanhou o representante do Ministério Público durante a atividade?
8.1.1 Nome:
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8.1.2 Posto/graduação:
8.2 Ocorreram avanços na solução dos problemas encontrados na última visita?

SIM

NÃO

8.3 Houve documentos ou procedimentos que não foram franqueados à análise do
representante do Ministério Público?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

8.3.1 (se sim) Especificar:

8.4 Houve restrição ao acesso de alguma dependência ao representante do
Ministério Público?
8.4.1 (se sim) Especificar:

8.5 Em decorrência da visita técnica, houve necessidade de adoção de alguma providência:
Encaminhamento à autoridade superior competente.
Encaminhamento à corregedoria
Recomendação/Requisição
Instauração de Procedimento Investigatório Criminal no âmbito do MP ou encaminhamento a outra promotoria com a respectiva atribuição
Instauração de Inquérito Civil/Procedimento Preparatório ou encaminhamento à promotoria com a respectiva atribuição.
Interposição de Ação Civil Pública
8.6 Observações finais do represente do Ministério Público:

8.7 Anexe documento ou fotografia da unidade visitada (opcional) (este campo aceita um arquivo jpg, gif, png, bmp, pdf, odt, doccx, zip, rar com uma
capacidade total de 5MB. Caso queira anexar mais de um arquivo, compacte-os na extensão zip ou rar, gerando um único arquivo e o anexe).
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