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PROPOSTA DE PROJETO FINALÍSTICO 003/2020 – 27ª e 28ª PJs - PR/ADM/MP - I

PROJETO ÊXODO1
(Visitas Virtuais às Sedes das Delegacias de Polícia/Repartições Policiais e outros)

Justificativa:
Em face do alerta da Pandemia e de seus efeitos devastadores na Realidade Jurídica e Social,
inclusive com a suspensão, de forma excepcional e temporária, da realização das visitas presenciais às sedes
das Delegacias de Policia/repartições policiais determinada através das Resoluções 208 e 210/2020 CNMP e
da Portaria Conjunta 001/2020 PGJ/CG, coube ao Ministério Público, como instituição permanente e essencial
à função jurisdicional do Estado, adaptar-se para continuar desempenhando seu papel constitucional na defesa
da ordem jurídica com os elevados padrões de qualidade esperados pela sociedade, buscando de forma
incessante novos mecanismos para promover suas atribuições apesar da gravidade do momento.
Adaptados links e equipamentos, bem como criadas as rotinas e os mecanismos necessários à
preservação do exercício pleno das atribuições ministeriais, foi otimizada a atuação remota dos membros
(através de Videoconferência) em Audiências Judiciais e Extrajudiciais (tais como para firmar os primeiros
Acordos de Não Persecução Penal – ANPP), bem como ainda em atividades pré-processuais, de modo a
propiciar o alcance dos ideais de justiça em tais realizações, em especial estabelecendo fluxos e procedimentos.
Cumpre ressaltar que a estrutura e a organização criadas para garantir com sucesso a realização
remota das referidas audiências pelos meios tecnológicos disponíveis, demonstrou a viabilidade da
Extrapolação dos Mecanismos criados para o exercício de outras atribuições com verdadeira mudança nos
paradigmas de atuação, ensejando um novo olhar sobre todas as outras atribuições ministeriais.
Desta forma, considerando que as novas ferramentas criadas podem, em tese, ser replicadas com
êxito em outras atividades administrativas que demandem a participação Membros e/ou de outros
Entes/Convidados e que possam ser realizadas remotamente, extendeu-se a utilização do mecanismo (já
testado) para outras atribuições pendentes de adaptação ao novo tecido social.
Neste sentido, o Ministério Público de Rondônia, com sucesso, idealizou e realizou 2 , em
22.05.2020, Experimento Teste da Primeira Visita Virtual à Delegacia através de videoconferência, visando
contribuir para a análise de criação de proposta/minuta dos novos procedimentos para a realização do Ato de
forma remota, tudo com fulcro na Resolução 210/2020 CNMP e na Portaria Conjunta nº 1/2020-PGJ/CGMP.
O referido Experimento foi realizado com sucesso, logrando êxito em testar e demonstrar a
possibilidade da obtenção de informações relativas a uma visita ordinária à repartição policial durante período
de restrição, sendo que o evento proposto adotou sistemática que propiciou ainda a gravação da Primeira Visita
Virtual por videoconferência, que foi ainda corroborada por detalhamento em expediente formal (Minuta de
Formulário de Visita Técnica à Delegacia de Polícia ).
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Êxodo: Saída, Viagem, Libertação.
Vide Hiperlink com gravação da Primeira Visita Virtual à Delegacia de Polícia, Minuta de Formulário e Print.
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Urge observar que a alternativa proposta, além de superar circunstância restritiva, representa
substancial economia de recursos, tanto no que pertine ao tempo e a energia que deixam de ser despendidos
com o deslocamento, bem como ainda no que diz respeito às eventuais despesas com o custo do transporte e/ou
pagamento de diárias.
Impende salientar que a sede da Delegacia de Polícia Civil visitada encontra-se localizada em
outro município (Candeias do Jamari) a uma distancia aproximada de 26 Km da sede do Ministério Público.
O experimento realizado foi idealizado e operacionalizado como sugestão ao modelo existente,
ou seja uma alternativa (um Plus), sempre na busca da melhoria contínua e com fulcro na reinvenção dos
protocolos pertinentes, posto que a promoção da justiça não deve sofrer restrições.
A iniciativa visa ainda a implementação da Visita Virtual à delegacias de forma permanente,
como padrão nacional nas Unidades que detenham condições técnicas para tanto, posto esta se revelar vantajosa
em diversos aspectos. Ressalvando e respeitando a possibilidade de utilização do antigo modelo (visita física)
quando da ausência de condições técnicas, em face das peculiaridades e limitações locais, como forma de
transição até a implementação total da Visita Virtual.
A Visita Virtual à delegacia e repartições policiais também supera a dificuldade advinda de
eventual colisão do horário do funcionamento da delegacia de Polícia (por vezes restrito a um único período
do dia) com o horário da realização das audiências judiciais e/ou das audiências para a oportunização/promoção
do Acordo de Não Persecução Penal.
Cumpre registrar o caráter voluntário da iniciativa em tela (experimento teste da Primeira Visita
Virtual à delegacia), posto que tanto os Membros do Ministério Público que idealizaram e realizaram o
experimento quanto o Delegado de Polícia que participou deste, assim o fizeram no intuito de subsidiar análise
sobre a viabilidade de implantação nacional da Visita Virtual pelo Conselho Nacional do Ministério Público.
Neste sentido, vislumbra-se a criação e regulamentação da Visita Ordinária Virtual como
solução para superar restrições circunstanciais preservando atribuições ministeriais em todo o país.
Face ao exposto, se faz oportuno sugerir a análise quanto à possibilidade, sistematização e
padronização da alternativa proposta através das ferramentas tecnológicas já disponíveis, tudo para constituir
aquilo que se denominou de Visita Virtual à Delegacia de Polícia, como elemento satisfativo do exercício das
atribuições e, entendendo pertinente, remeter tal análise (com cópia do Projeto e dos respectivos anexos) ao CNMP
para apreciação e eventual regulamentação para aplicação/replicação em todo o território nacional, inclusive no
que pertine (feitas as devidas adaptações) a outros tipos de Unidades (tais como aquelas referentes a Órgãos de
Perícia e outros compatíveis com Iniciativa proposta).
A criação e sistematização da Visita Virtual à Delegacia é vislumbrada como alternativa valiosa
ao enfrentamento das circunstâncias atuais, através de mecanismos já disponíveis ao Ministério Público, bem
como consubstancia oportuna e considerável economia de recursos humanos e financeiros.
Some-se a isso, o fato de que este Projeto encontra-se em harmonia com o teor da Resolução nº
210/CNMP, de 14/04/2020, que trata da uniformização, no âmbito do Ministério Público da União e dos
Ministérios Públicos dos Estados, das medidas de prevenção à propagação do contágio pelo novo Coronavírus
(Covid-19) e de resguardo à continuidade do serviço público prestado nas unidades e ramos ministeriais no
país quando da possibilidade técnica e processual de sua realização por meios tecnológicos disponíveis.
A gravação da Primeira Visita Virtual à Delegacia de Candeias do Jamari, bem como a Minuta
/Sugestão do novo Formulário de Relatório de Visita (constituído/adaptado a partir do padrão disponibilizado
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pelo CNMP) foram salvas em Nuvem (Pasta no OneDrive3 – em Pasta denominada Projeto ÊXODO) -Visita
Virtual – na qual foi realizado ainda o armazenamento do tipo PDF da referida minuta de formulário de
relatório de Visita e de Print do ocorrido.
Sendo que a referida pasta pode ser acessada (por qualquer Membro ou colaborador que possua
e-mail institucional com extensão .mp.br) através
do seguinte Hiperlink: https://mprompbrmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/21312_mpro_mp_br/EhzLbZCF2H1HtZzmgCfRVzkBCWYFDkNOgEdY
LjVryrXxnw?e=jOAL0C

Objetivos da Proposta do Projeto:
– Retomar virtualmente, local e nacionalmente, a execução das Visitas às Delegacias de
Polícia/Repartição Policial, tida como importante ferramenta de Controle da Atividade Policial;
– Resguardar à continuidade do serviço prestado pelas unidades e ramos ministeriais no país;
– Superar restrições surgidas em face das criada pela restrição medidas de prevenção à
propagação do contágio pelo novo Coronavírus (Covid -19), implementando de forma inovadora as medidas
cabíveis e necessárias;
– Evitar a presença física na realização dos respectivos Atos:
– Padronizar os atos e procedimentos;
– Especializar a realização dos serviços;
– Contribuir pelo aproveitamento da estrutura e do modelo de formulário existente, sugerindo a
adaptação dos mesmos em face da nova realidade;
– Eliminar ou reduzir despesas, dispêndio de tempo e de energia que eram efetuadas na
realização de deslocamentos;
– Desempenhar o papel previsto na legislação na atual sistemática; e
– Preservar e fortalecer a imagem do Ministério Público.
Escopo da Proposta do Projeto :
– Atendimento integral e atenção plena ao controle da atividade policial;
– Criação de solução eficaz para a realização de atribuição de forma segura, eficiente e eficaz
– Reduzir ou eliminar despesas públicas.
Premissas da Proposta do Projeto:
– Existência de uma nova realidade com maiores restrições ao contato físico;
– Necessidade de implementar solução específica, especializada, eficiente e eficaz, com
eliminação e redução de custos e riscos; e
– Possibilidade técnica de utilizar meios tecnológicos disponíveis.
Restrições da Proposta do Projeto:
– Não disponibilidade de equipamentos e rede semelhantes àqueles já utilizados no experimento
teste do Primeira Visita Virtual à Delegacia (na forma já testada e promovida com sucesso através de
videoconferência no evento realizado por estas Promotorias);
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Ferramenta inclusa no Pacote do Office 365 apresentada em 15.04.2020 na 1ª Turma do Curso Sendo Produtivo na Nuvem promovido pela ESMPRO – Escola
Superior do Ministério Público do Estado de Rondônia.
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– Não disponibilidade de Nuvem - One drive para abrigar o armazenar a gravação da Visita
Virtual à delegacia de Polícia.
Custos da Proposta do Projeto:
– dos equipamentos e rede semelhantes àqueles já utilizados no experimento teste do Primeira
Visita Virtual à Delegacia (na forma já testada e promovida com sucesso através de videoconferência no evento
realizado por estas Promotorias).
Requisitos da Proposta do Projeto:
– Existência de equipamento, rede e espaço na Nuvem.

DOUGLAS JOSÉ AVANÇO
Promotor de Justiça

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA
Promotor de Justiça

29/05/2020

SEI/MPRO - 0581337 - Resolução Conjunta PGJ

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 2/2020/PGJ-CGMP

Dispõe sobre a possibilidade de adoção de videoconferência ou outro meio tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real na
realização de visitas e inspeções para instrução de processos ou procedimentos instaurados e em tramitação no âmbito do Ministério Público
do Estado de Rondônia.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e o CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso das atribuições que lhes define
a Lei Complementar nº 93, de 3 de novembro de 1993,
CONSIDERANDO a autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, nos termos do art. 127, § 2º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a possibilidade de utilização de sistema de videoconferência ou outro meio tecnológico de transmissão de sons e imagens
em tempo real no âmbito dos processos ou procedimentos desenvolvidos pelos membros do Ministério Público, no exercício das suas atribuições;
CONSIDERANDO a necessidade de otimização de recursos materiais e humanos, conferindo prestígio ao postulado da razoável duração dos
processos;
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, da impessoalidade e da eficiência que orientam a Administração Pública;
RESOLVEM:
Art. 1º Em situações excepcionais, devidamente justificadas, o membro do Ministério Público poderá realizar, por meio de videoconferência ou
outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, visitas e inspeções, dentre outros, em:
I - repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares;
II - estabelecimentos penais;
III - unidades para cumprimento de medidas socioeducativas de internação e de semiliberdade;
IV - serviços de acolhimento institucional e programas de acolhimento familiar;
V - programas municipais de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, aplicadas a adolescentes em
decorrência da prática de ato infracional;
VI - entidades governamentais e não governamentais de atendimento à pessoa idosa;
VII - estabelecimentos de saúde e
VIII - estabelecimentos educacionais.
Art. 2º As visitas e inspeções virtuais devem, dentro das especificidades do meio utilizado, garantir a mais completa verificação física do espaço
e contato com as pessoas de interesse, averiguando a regularidade do serviço e apontando as falhas a serem sanadas.
Art. 3º As visitas e inspeções virtuais devem ser gravadas, com sua juntada ao processo ou procedimento respectivo, cabendo ao membro
preencher os relatórios ou formulários exigidos pelas Resoluções que tratam da fiscalização física das entidades previstas no artigo 1º.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Porto Velho, 29 de maio de 2020.

ALUILDO DE OLIVEIRA LEITE
Procurador-Geral de Justiça

CLÁUDIO WOLFF HARGER
Corregedor-Geral

Porto Velho, 29 de maio de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Aluildo De Oliveira Leite, Procurador-Geral de Justiça, em 29/05/2020, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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