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Idealizadores:



▪ Em face do alerta da Pandemia, da notícia de Segunda Onda 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.

▪ Neste sentido, o Ministério Público do Estado de Rondônia, no intuito de retomar importante atribuição,
idealizou o Projeto Êxodo e realizou1, em 22.05.2020, a Primeira Visita Virtual à Delegacia de polícia através
de Videoconferência, visando contribuir para demonstrar a viabilidade da utilização de meios tecnológicos
para superar restrições como importante ferramenta de Controle da Atividade Policial, bem como para
subsidiar a analise da criação de proposta/minuta dos novos procedimentos para a realização do Ato de
Forma Remota. Resguardando à continuidade do serviço prestado pelas unidades e ramos ministeriais no país;

▪ A inovação trazida pelo Projeto Êxodo2 proporcionou uma saída para superar as restrições decorrentes das
medidas de prevenção/combate à propagação do contágio, bem como agregou eficiência e eliminou despesas,
com atendimento integral e atenção plena ao Controle Externo da AtividadePolicial;

1 Vide Hiperlink com gravação da Primeira Visita Virtual à Delegacia de Polícia, Minuta de Formulário e Print.

2 Êxodo: Saída, Viagem, Libertação. 



▪ A retomada da Atribuição referente à realização de Visitas e Inspeções foi promovida com a utilização dos
meios tecnológicos disponíveis, superando as restrições fáticas do momento.

▪ Para assegurar a realização de uma Visita Virtual que substituísse de forma satisfativa a visita física,
preservando os fundamentos e princípios inerentes a esta, criou-se um procedimento com “Camadas de
Redundância” (Protocolo de Cinco Fases) para a realização de todos os Atos de forma virtual (através de
aplicativos), formalizandoe registrando os mesmos em diferentes ferramentas.

▪ Desta forma, visando a realização da inédita Visita Virtual, foram realizados contatos telefônicos, bem como
reunião virtual prévia com o Delegado de Polícia responsável pela unidade a ser visitada. Naquela
oportunidade, foi esclarecido ao Delegado sobre o objetivo do experimento e seu caráter inovador, inclusive
com apresentação e orientações sobre o Aplicativo que seria utilizado (Microsoft Teams) e a sistemática que
seria adotada (Fase 01/Preparatória).

▪ Através da instalação de videoconferência os Promotores de Justiça se reuniram virtualmente com o Delegado,
oportunidade na qual, em apertada síntese, todos se identificaram e ainda esclareceram formalmente a
respeito da natureza da Visita Virtual, dando início ao procedimento (Fase 02/Identificaçãoe Introdução).



▪ Em seguida foram feitos os questionamentos pertinentes à visita técnica, tais como estrutura física, organização,
livros, ocorrências, servidores, equipamentos, presos/inexistência, objetos apreendidos, armas e outras normais à
espécie (Fase 03-A/ Questionamento Padrão).

▪ Foram formuladas perguntas extras, acrescentadas para esclarecer questões relevantes ao momento atual
(Pandemia), inclusive questionando sobre as consequências e medidas adotadas referentes ao combate ao contágio,
em especial indagando sobre as condições dos servidores e eventuais afastamentos, adaptação/adequação da
estrutura física, equipamentos de segurança/proteção e impressões/percepções quanto ao eventual impacto na
procura por atendimento (Fase 03-B/Questionamento Extra/Adendo).

▪ Visando complementar os subsídios colhidos, foi solicitado ao Delegado de Polícia que (utilizando o próprio aparelho
celular logado na videoconferência) efetuasse a filmagem/transmissão das imagens da estrutura física, dos trabalhos
e dos anexos da delegacia, o que foi feito em tempo real (live) enquanto novos esclarecimentos eram promovidos
(Fase 04/Visualização).

▪ A gravação da Primeira Visita Virtual à Delegacia de Candeias do Jamari/RO, bem como a Minuta /Sugestão do
novo Formulário de Relatório de Visita (constituído/adaptado a partir do padrão disponibilizado pelo CNMP) foram
salvas em Nuvem (Pasta no OneDrive– 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 mpro.mp.br) através do seguinte Hiperlink :

https://mprompbr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/21312_mpro_mp_br/EhzLbZCF2H1HtZzmgCfRVzkBCWYFDkNOgEdYLjVryrXxnw?e=jOAL0C,
podendo ainda ser acessado por pessoa interessada mediante autorização do criador/administrador3 da pasta na nuvem
One Drive.

▪ Todas as informações apuradas na Visita Virtual foram corroboradas pelo conteúdo de expediente formal (Minuta de
Formulário de Visita Técnica à Delegacia de Polícia constituído/adaptado a partir do padrão disponibilizado pelo CNMP)
devidamente preenchido a partir de informações fornecidas pelo Delegado de Polícia (Fase 05/Corroboração).

▪ Todas as fases da Proposta do Projeto Êxodo foram organizadas e formalmente apresentadas ao Ministério Público de
Rondônia através do SEI 19.25.110001080.0005000/2020-45.

▪ Urge observar que a alternativa proposta (Visita e Inspeção Virtual), 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 visitada encontra-se localizada em outro município (Candeias do
Jamari/RO) a uma distancia aproximada de 26 Km da sede do Ministério Público do Estado de Rondônia.

3 E-mails: 21312@mpro.mp.br e/ou 53031@mpro.mp.br



▪ A iniciativa visa ainda a análise quanto a implementação das Visitas e Inspeções Virtuais às Sedes
das Repartições Policiais e outros estabelecimentos/Unidades 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 por Videoconferênccia também supera a dificuldade advinda de eventual colisão do horário
do funcionamento da Unidade ou Repartição visitada (por vezes restrito a um único período do dia) com o
horário da realização das audiências judiciais e/ou das Audiências Públicas para a oportunização/promoção do
Acordo de Não Persecução Penal Virtual4.

4 Vide cópia do Projeto Dinamus anexado na nuvem OneDrive (referente à criação e implementação da 

primeira Audiência de Acordo de Não Persecução Penal Virtual).



▪ A Visita Virtual, realizada na forma proposta e apresentada formalmente como Projeto replicável e
transcendente, logrou êxito em testar e demonstrar a possibilidade de realizar a visita/inspeção por
videoconferência de forma satisfativa, proporcionando a coleta de informações relativas a uma visita/inspeção
física mesmo durante período de restrição.

▪ O procedimento adotado para a formalização do evento proposto estabeleceu e consagrou sistemática de
sucesso que foi adotada e repetida em diversas Unidades do Estado de Rondônia5.

▪ Cumpre ressaltar que a estrutura e a organização criadas para garantir com sucesso a realização remota das
referidas solenidades pelos meios tecnológicos disponíveis, demonstrou a possibilidade de Replicação e a
viabilidadeda Extrapolação/Transcendênciados Mecanismos criados para o exercício de outras atribuições.

5 Vide prints de notícias anexados na nuvem OneDrive.



▪ Desta forma, considerando que as novas ferramentas criadas podem e foram replicadas com êxito em outras
atividades administrativas, estendeu-se a utilização do mecanismo (já testado) para outras atribuições
pendentesde adaptação ao novo tecido social.

▪ O Projeto Êxodo objetivava e inclusive sugeriu ao Ministério Público de Rondônia 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 e/ou Inspeção Virtual, como elemento
satisfativo do exercício das atribuições dentro do Estado.

▪ Foi gratificante perceber a boa repercussão entre os membros que aderiram à ideia original, assim como a
elaboração e edição das Resoluções Conjuntas nºs 2/2020 de 29.05.2020 (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 a instrução de processos ou procedimentos instaurados e em tramitação
no âmbito do Ministério Público do Estado de Rondônia) e 3/2020/PGJ-CGMP de 02.06.2020 (Dispõe sobre as
audiências públicas no âmbito do Ministério Público do Estado de Rondônia, inclusive com a possibilidade de
realização por meio de plataforma tecnológica de transmissão de sons e imagens em tempo real), desta forma
realizando parte do objetivo do Projeto Êxodo/Visitas e Inspeções Virtuais (e ainda do Projeto Dinamus, no que
pertine às ANPP e outras Audiências Públicas Virtuais) com a edição de regulamento regional, replicação e
transcendência.



▪ Oportuno louvar a concepção e realização deste Banco de Ações e Projetos, bem como agradecer a
oportunidade de apresentar as Boas Práticas surgidas a partir da Proposta do Projeto Êxodo, para a
apreciação e eventual adoção e difusão em todo o território nacional, criando-se o efeito multiplicador
almejado desde o início, mormente em razão deste ser o objetivo mais importante do Projeto, qual seja a
Replicação e Transcendência de tais práticas em todo o país.

▪ Desta forma, diante da adversidade do momento surgiu uma verdadeira mudança nos Paradigmas de
Atuação, ensejando um novo olhar sobre todas as outras atribuições ministeriais em face da possibilidade da
utilização de mecanismos inéditos através da solução criada.

▪ Neste sentido, vislumbra-se imenso potencial de Replicação e Transcendência das Boas Práticas/Soluções
Inovadoras inerentes ao Projeto Êxodo em todo o território nacional, tudo objetivando superar restrições
circunstanciais, preservar atribuições ministeriais e criar mecanismos que consubstanciam oportuna e
considerável economia de recursos humanos e financeiros, agregando eficiência e eficácia ao Controle Externo
da Atividade Policial, para continuar desempenhando seu papel constitucional na defesa da ordem jurídica
com os elevadospadrões de qualidade esperados pela sociedade.
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