
CARTILHA VI

CORONAVÍRUS | INSPEÇÕES E VISITAS DE CONTROLE EXTERNO1

A recente publicação pelo Conselho Nacional do Ministério Público da N  ota   Técnica 0  4  /2020-CSP  , com ori-
entações relacionadas às inspeçõesinspeções  nas unidades policiais, civis e militares, além dos órgãos de perínas unidades policiais, civis e militares, além dos órgãos de perí--
cia técnica e aquartelamentos militarescia técnica e aquartelamentos militares, desperta para questões afetas à finalidade, obrigatoriedade e re-
gistro da atuação do Ministério Público nesta seara durante o período da pandemia. Sem embargo da simili-
tude com a anterior Nota das inspeções prisionais, a partir de novo contato mantido entre esta equipe e a
Corregedoria-Geral do Ministério Público, mostra-se oportuno elaborar esta nova Cartilha para destacar al-
guns aspectos desse documento que podem servir de subsídio às Promotorias.

OBRIGATORIEDADE DE INSPEÇÕES, VISITAS, SEUS

RELATÓRIOS E FORMULÁRIOS

1.  As inspeções e visitas de controle externo em  unidades policiais, civis e militares, órgãos de
perícia técnica e aquartelamentos militares estão suspensas? E quanto à entrega dos relatórios?

1.1.  Ainda nas primeiras semanas da pandemia, a  exigibilidade dos relatórios e formulários dessas
inspeções foi suspensa pela  Res. 208/2020-CNMP. Na ocasião, ressaltava-se que a suspensão não se
confundia com “determinações”, nem com “proibições” de realizar as inspeções em si (cf. Ofício Circular
6/2020-CSP/CNMP).  De toda forma, destacava-se que a  realização ou suspensão dessas inspeções
estava na dependência do que poderia ser definido por cada Ministério Público, observando as “situações
distintas e variáveis, de acordo com as peculiaridades locais”. Aquela Resolução persiste em vigor e a Nota
recém-publicada não muda este  cenário.  No entanto,  por considerar  que a manutenção das inspeções
apresenta-se como  um  importante instrumento  para  o MP  atuar em prol da necessária articulação com
demais  atores  de  segurança  pública,  optou-se  por  fomentar  a  adoção  de  alternativas  que  permitam
acompanhar as condições dessas unidades.

1.2. Justamente por isto,  partindo da premissa de que não se trata  de mera  visita protocolar,  mas de
inspeção que envolve atividades ministeriais anteriores e posteriores à visita em si, a Nota permite concluir
que  o  preenchimento  e  envio  de  relatórios,  formulários  e  registros  preenchimento  e  envio  de  relatórios,  formulários  e  registros  figuram  como  importantes
instrumentos a serem utilizados pela Promotoria nos momentos pré e pós visita.

POSSÍVEIS FORMAS DE ATUAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

E SEUS RESPECTIVOS REGISTROS

2. Estrategicamente, o que pode ser feito pelas Promotorias nesta seara?

Ao tratar da atribuição do MP neste âmbito, a Nota 0  4  /2020-  CNMP   destaca a importância de uma atuação
“articulada  com os  demais  atores  do  sistema  de  justiça  criminal  em busca  de  uma  pauta  conjunta  e
assertiva”, até por força de problemas crônicos de cunho material e humano, bem como de alocação de
presos provisórios ainda presente na realidade de muitas unidades policias, como ocorre no Paraná.

Em nosso Estado, o momento ainda permite uma articulação interna entre a atuação da Promotoria local e a
do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP), que tem como um de seus projetos
prioritários o de “aperfeiçoamento das visitas de controle concentrado da atividade policial” em prol de maior
efetividade tanto da atuação em si, quanto dos dados coletados a partir dela.2 Para tanto, sugere-se que o
foco da atuação ministerial recaia:

i) no “trabalho preparatório, com análise de dados e mapeamento do quadro a ser verificado pelo MP”, das
rotinas e esclarecimentos a serem sanados durante a inspeção, bem como das providências “a serem
implementadas após a visita”, seja a partir de indicações previamente definidas como ações prioritárias da
Instituição, seja na verificação de situação pontual e específica que envolve a unidade da localidade;

ii) mais  do que ater-se a uma mera análise quantitativa dos dados fornecidos pela unidade policial,  o
momento  permite  aferir  questões  afetas,  p.ex.,  à  taxa  de  conversão  em  inquérito  policial  ou  termo
circunstanciado do total de ocorrências registradas no semestre antecedente; à existência de investigações

1 Informações atualizadas até 09.09.2020.
2 Para acesso ao Plano Setorial do CAOP/GAESP e detalhes a respeito desse Projeto, cf. https://criminal.mppr.mp.br/

modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2390, Aba “Análise Detalhada”, “Iniciativa 9”.
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dotadas de alguma complexidade e que não tenham envolvido indiciados presos; à existência de um plano
de atuação prioritária que tenha sido traçado envolvendo as investigações de indiciados soltos; etc.;

iii) nessa linha, justamente por não dependerem da presença física do(a) Promotor(a) na unidade policial,
os procedimentos pré-visita e as providências pós-visita assumem grande protagonismo, fazendo com que
os vários questionamentos presentes no tradicional formulário de visita possam servir como relevante fonte
de subsídio na atuação ministerial.

3. Quais as providências relacionadas às inspeções e visitas que podem ser adotadas?

Assumindo a premissa de que as inspeções de unidades policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica
e aquartelamento militares envolvem atividades que ocorrem em três distintos momentos - ou seja, pré-
inspeção, pós e durante -, a Nota 04/2020-CNMP ressalta a importância de que sejam empreendidos esfor-
ços para aferir as condições das unidades, ainda que fazendo-o “de forma remota”, procurando adaptar
esses três momentos para o contexto atual. Neste sentido, ressalta que:

3.1. As atividades pré-inspeção envolvem uma análise dos dados previamente solicitados, elaborando um
mapeamento das principais debilidades da unidade, buscando traçar um roteiro com as indagações que se-
rão objeto de atenção diferenciada durante a inspeção, ainda que esta venha a ser realizada de forma re -
mota;

3.2. Quanto às  atividades durante a inspeção, merece atenção a adaptação prevista pela própria Nota
Técnica. Como referido, muito embora reconheça que as inspeções in loco seriam as ideais, admite a possi-
bilidade delas serem feitas de forma remota em caráter excepcional, desde que justificado pelas peculiari-
dades sanitárias da localidade. Por outro lado, caso a inspeção seja presencial, o texto procura esmiuçar
as cautelas sanitárias a serem adotadas, ressaltando a importância de evitar na equipe a presença de pes-
soas que integrem grupos de risco e sugerindo a relevância de planejar a visita com a devida antecedência,
com vistas a possibilitar a adequada preparação das medidas sanitárias.3

3.3. Quanto às atividades pós-inspeção, a Nota dá especial destaque às ações prioritárias a serem imple-
mentadas pela Promotoria na condição de encaminhamentos derivados do quanto aferido, sendo o momen-
to oportuno para dimensionar até que ponto as debilidades diagnosticadas não correspondem a fragilidades
da própria política pública estadual, cujo cenário despertará para a possibilidade de assumir uma estratégica
articulação interna do Ministério Público do Estado do Paraná nos termos mencionados.4

3.4. Por fim, tal qual definido no âmbito do MPPR, no registro destas atividades haverá de ser observado
o fluxo já existente para o preenchimento do formulário     semestral  . Cabe um destaque para a importância
assumida, no atual cenário, pelos “campos abertos” de certas seções, já que neles será possível “registrar,
em campo próprio, como será contornada a impossibilidade de presença física”, figurando como espaço
adequado para demonstrar a excepcionalidade da situação vivenciada.5

3 Sugere-se,  aqui,  uma cautelosa análise do  item 3 da Nota,  que apresenta diversas medidas preventivas que
podem ser adotadas, alertando para os cuidados nos contatos pessoais e sociais, nas vestimentas e acessórios,
nos contatos com objetos de manuseio alheio,  bem como no compartilhamento de objetos pessoais,  além da
adoção das demais ações de caráter preventivo e do uso de equipamentos específicos que podem ser necessários.

4 Aferir se um dado problema é de cunho  estadual  ou  pontual da unidade  permite com que o Ministério Público,
enquanto  Instituição,  possa  adotar  providências  potencialmente  mais  eficazes.  Em especial,  diante  do  quanto
previsto,  na atualidade,  como atribuição  do  Grupo de  Atuação Especializada em Segurança Pública  (cf.  Res.
550/2018). Para uma análise global de diversas frentes já em curso, cf. P  rojetos em Curso   do GAESP  . Ademais,
especificamente sobre a articulação interna aqui referida, cf. Reunião de Trabalho agendada para a manhã do dia
17.09.2020, envolvendo as equipes do GAESP e da CGMP, além das Promotorias interessadas.

5 Sugere-se, neste ponto, uma análise do  item 4 da Nota, que ressalta que a operacionalização da inspeção por
meio remoto entrega à Promotoria a atribuição de indicar os meios que utilizará para “materializar o contato”,
podendo  adotar  “e-mails,  mensagens  de  aplicativos  (Whatsapp,  Messenger,  Telegram,  Discord  e  similares),
videoconferências”.
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