
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATINHA

RECOMENDAÇÃO nº 05/2013-PJMRECOMENDAÇÃO nº 05/2013-PJM

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu Promotor de 
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e constitucionais:

CONSIDERANDO o disposto no art. 127,  caput e art. 129, incisos I, II e VII, da 
Constituição Federal;

CONSIDERANDO o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 75/93 e no art. 80 
da Lei nº 8.625/93;

CONSIDERANDO a Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, oriunda do Conselho 
Nacional do Ministério Público, que regulamenta o controle externo da atividade policial;

CONSIDERANDO  a  necessidade de  se  otimizar  as  atividades  policiais  e, 
consequentemente,  judiciais,  no  tocante  às  informações  e  qualificações  de  suspeitos,  indiciados, 
testemunhas, informantes e quaisquer pessoas que interessem ao posterior procedimento penal;

CONSIDERANDO  a  premência  de  se  evitar  a  paralisação  de  andamento  de 
procedimento  judicial  em virtude  de  simples  deficiências  apresentadas  já  no  início  da  persecutio  
criminis, com o escopo de superá-las;

CONSIDERANDO  que  as  atividades-fim  do  Judiciário  e  do  Ministério  Público 
necessitam, na grande maioria das vezes, na seara criminal, dos dados iniciais coletados pela Polícia  
Judiciária;

RECOMENDA ao Delegado de Polícia Civil de Matinha/MA:

1. Ao  qualificar  suspeitos,  indiciados,  testemunhas,  vítimas,  informantes  e 
quaisquer pessoas que sejam ouvidas em sede de Inquérito Policial ou em Termo 
Circunstanciado  de  Ocorrência,  apor  o  endereço  completo,  devendo constar, 
essencialmente, o nome da rua, o respectivo número e o bairro;

2. Em ato necessariamente conjunto com o item acima, fazer constar o máximo de 
dados possíveis para se facilitar a localização destas pessoas, tais como o ponto 
de  referência,  se  fica  nas  proximidades  da  residência  de  alguma  pessoa 
conhecida  no  local,  se  fica  nas  proximidades  de  algum  bar  ou  outro 
estabelecimento, bem como seus telefones etc;

3. De  igual  maneira,  consignar  onde  tais  pessoas  trabalham  e  o  respectivo 
endereço, porquanto também nestes lugares poderão ser encontradas;

4. juntar aos autos do Inquérito Policial, do TCO e do BOC a cópia da carteira de 
identidade ou  certidão  de  nascimento/casamento  (ou  outro  documento  de 
identificação) do indiciado, do autor do fato ou do adolescente infrator e da 
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vítima;

5. Nos  Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), já  fazer constar o nome 
das  testemunhas  dos  fatos  e  as  localidades  onde  possam  ser  encontradas, 
eliminando a praxe de se mencionar que  “se necessário, as testemunhas serão  
apresentadas em juízo”.

6. Ainda nos TCO’s, descrever os fatos de forma mais minuciosa possível, para que 
o Ministério Público tenha o mínimo de subsídios para formar a sua convicção em 
delitos de menor potencial  ofensivo,  já  que o TCO, apesar  de ser  uma peça 
sucinta,  por  significar a completa substituição do inquérito policial,  deve ser 
bem elaborado com dados indispensáveis  e suficientes para que o Ministério 
Público possa, com base nestes dados, oferecer proposta de transação penal,  
requerer o arquivamento ou oferecer denúncia.

7. Como  decorrência  da  providência  do  item  7,  formalizar o  resumo  das 
declarações  das  testemunhas  e,  inclusive,  dos  policiais,  com as  qualificações 
necessárias, além, é claro, do resumo das declarações dos indigitados autores e 
vítima;

8. providenciar, sempre que for o caso, os exames periciais necessários, como, por 
exemplo, os laudos de corpo de delito, ainda que a lesão seja de natureza leve, 
os  laudos  complementares  nos  casos  de  lesão  corporal  grave  e  mesmo  de 
tentativa  de  homicídio,  os  laudos  toxicológicos,  ainda  que  o  delito  imputado 
tenha sido o de “uso de drogas” (art. 28 da Lei nº 11.343/06); os laudos periciais 
de rompimento/destruição de obstáculo, os laudos de eficiência de arma de fogo 
e de munições etc; 

9. providenciar que  seja  juntado  aos  autos  as  requisições  de  exames  e  os 
respectivos  termos  de  compromissos  de  peritos,  conforme  determinam  os 
arts.159,§1º e 2º e 179 do CPP;

10. providenciar,  nos  casos  de  flagrante  de  crimes  que  envolvam  apreensão  de 
drogas, o laudo de constatação de que trata o art.50,§1º, da Lei nº 11.343/06; 

11. instruir os autos com fotos do local, da cena do crime, do cadáver (posição em 
que foi encontrado, lesões produzidas etc.), da vítima de lesões corporais, das 
armas e munições apreendidas etc.;

12.providenciar para que todos os Inquéritos e TCO´s sejam remetidos à Justiça 
já com a Folha de Antecedentes Criminais do indiciado ou autor do fato;

13.providenciar para que já no auto de prisão em flagrante conste informações 
sobre  os  antecedentes  criminais  do  autuado,  inclusive,  se  for  o  caso,  com 
informações oriundas do INFOSEG; 

“2013– Ano Internacional da Cooperação pela Água”



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATINHA

14.providenciar, sempre que possível, nos casos de possível tráfico de drogas, a 
oitiva  de usuários  que  tenham adquirido  drogas  do  investigado,  bem como  a 
juntada  de  boletins  de  ocorrência  ou  de  informações  noticiando  a  conduta 
anterior do investigado em relação à prática do tráfico;

15.providenciar, ainda, sempre que for o caso, para que nos Inquéritos e TCO´s 
constem a representação criminal da vítima (art.5º,§4º, c/c art.39, do CPP).

16. informar,  quando for  o  caso,  às vítimas de crimes de ação penal  privada da 
necessidade de oferecer queixa-crime à Justiça no prazo decadencial  de 06 
(seis)  meses a contar  do dia em que vier a saber quem é o autor do crime,  
fazendo consignar tal informação nos autos;

17.apurar, em todas as investigações policiais que causem dano material, os valores 
dos  danos  materiais  sofridos  pelas  vítimas,  para  garantir  a  observância  do 
disposto no art.387,IV, do Código de Processo Penal (CPP, Art. 387: “O juiz, ao  
proferir sentença condenatória: (...) IV - fixará valor mínimo para reparação dos  
danos  causados  pela  infração,  considerando  os  prejuízos  sofridos  pelo  
ofendido)”, elaborando auto de avaliação;

18.buscar observar à risca o prazo previsto no art.10 do CPP para conclusão das 
investigações, salvo nos casos em que a legislação especial deve ser observada 
(p.ex: Lei nº 11.343/2006);

19. sempre que necessário for,  solicitar, nos casos de investigados soltos, dilação 
de prazo para a conclusão das investigações;

20.  findas as investigações, proceder minucioso relatório do que tiver sido apurado, 
na forma do do art.10,§1º, do CPP.

Em face de todo o exposto, os efeitos desta presente recomendação são imediatos, 
devendo a autoridade policial adotar, incontinenti, todas as providências cabíveis a partir desta data.

Matinha/MA, 28 de maio de 2013.
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RECOMENDAÇÃO nº 06/2013-PJMRECOMENDAÇÃO nº 06/2013-PJM

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu Promotor de Justiça que 
esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e constitucionais:

CONSIDERANDO o disposto no art. 127, caput e art. 129, incisos I, II e VII, da Constituição 
Federal;

CONSIDERANDO o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 75/93 e no art. 80 da Lei nº 
8.625/93;

CONSIDERANDO a Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, oriunda do Conselho Nacional do 
Ministério Público, que regulamenta o controle externo da atividade policial;

CONSIDERANDO a visita feita a Delegacia de Polícia Civil de Matinha em 26/05/2013;

RECOMENDA ao Delegado de Polícia Civil de Matinha/MA que:

a) Providencie junto ao fornecedor a melhora na qualidade e na quantidade da alimentação do 
presos da Delegacia de Polícia Civil de Matinha, variando o cardápio, evitando fazer refeições muito oleosas, bem 
como que sejam as refeições servidas em horários certos e sem atrasos;

b) Providencie a limpeza da delegacia, tanto na parte interna (corredores das celas) quanto 
externa (mato ao redor da DP) sugerindo-se a retirada de pelo menos um preso (sugerindo-se o preso Paulo Sérgio  
Costa para o serviço devido ao seu bom comportamento) para a realização da limpeza, devendo tal preso assinar 
lista de frequência que deve se encaminhada ao Ministério Público para efeitos de requerimento de remição;

c) Providencie, com a devida cautela e segurança, o imediato atendimento médico aos presos 
sempre que necessário for; 

d) Proíba o acesso de guardas municipais e outras pessoas, fora os carcereiros e os policiais 
civis e militares, aos presos, salvo se estiverem em horário de visita.

Encaminhem-se  cópias  da  presente  Recomendação  ao  Delegado  de  Polícia  de  Matinha,  ao 
Conselho Superior do Ministério Público e aos Centros de Apoio Operacional Criminal e do Controle Externo da  
Atividade Policial do Ministério Público para conhecimento.

Matinha/MA, 28 de maio de 2013.
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