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                              RECOMENDAÇÃO N° 03/2018-CAOp-CRIM 

 

 

O Centro de Apoio Operacional Criminal, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art.129, II, da Constituição Federal/1988 e o art. 8°, inciso XIV 

c/c art. 38, inciso VI, da Lei Complementar 013/91, formula a presente 

RECOMENDAÇÃO com a finalidade de orientar delegados de Polícia Civil do 

Estado do Maranhão, no que concerne às medidas a serem adotadas para 

garantir a eficiência e a eficácia  da persecução penal, na fase do inquérito 

policial, e assim, 

 

CONSIDERANDO que são atribuições do Ministério Público, instituição 

permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, nos termos do art. 127 da 

Constituição Federal/1988, a defesa de ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como zelar pelo efetivo 

respeito dos poderes públicos e dos serviços, assegurados na Constituição Federal 

de 1988, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

 

CONSIDERANDO que, no âmbito externo, ao Órgão auxiliar criminal cabe 

expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e respeito aos 

interesses, direitos e bens, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis; 

 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe zelar para que a produção 

dos elementos de convicção seja orientada por critérios de utilidade, eficácia, 

eficiência, economicidade, celeridade, legalidade e estrito respeito aos direitos 

fundamentais  de investigados e terceiros; 

 

CONSIDERANDO que o Princípio da Eficiência é um dos princípios 

norteadores da administração pública anexado aos da legalidade, finalidade, da 

motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, 

do contraditório, da segurança jurídica e do interesse público, e foi incluído no 

ordenamento jurídico brasileiro de forma expressa na Constituição Federal, com a 
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promulgação da emenda constitucional n.º19  de 4 de junho de 1998, alterando o 

art.º 37. 

 

CONSIDERANDO que o Princípio da Eficiência  se impõe a todo o agente 

público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento 

profissional; 

 

CONSIDERANDO que esse princípio é o mais moderno princípio da função 

administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com 

legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório 

atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros; 

 

CONSIDERANDO  a celebração  do Termo de Ajustamento de Conduta, com 

fulcro no § 6º do art. 5º da lei 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil 

Pública), com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e Delegacia Geral de 

Polícia Civil para a realização de Mutirões nas Delegacias de Polícia da Capital 

(Distritos Policiais, Delegacias Especializadas e Especiais) e Paço de Lumiar 

(apenas da Delegacia do Maiobão), vinculadas à Superintendência de Polícia da 

Capital -SPCC, e posteriormente as delegacias dos termos judiciários de São José 

de Ribamar e Raposa, para análise e conclusão dos procedimentos com excesso 

de prazo, nessas unidades policiais;  

 

CONSIDERANDO as diversas representações formuladas por Juízes de 

Direito, dando conta que a única movimentação de inquéritos realizadas em 

determinadas distritais é o reiterado pedido de dilação de prazo, sem que nenhuma 

diligência seja cumprida;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de investigação efetiva nos inquéritos que 

apuram crimes graves, a exemplo de homicídios e latrocínio, o que tem sido 

prejudicado em razão do acúmulo de procedimentos policiais sem qualquer 

perspectiva de resolução; 
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CONSIDERANDO o elevado número de inquéritos cujas infrações já se 

encontram prescritas ou sem nenhuma elucidação da autoria e materialidade 

delitiva; 

 

                                       RECOMENDA: 

 

Aos Delegados de Polícia Civil, com a atuação nos Núcleos do Mutirão, 

de que trata o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC suso mencionado, que 

sugiram ao Ministério Público Estadual e ao Poder Judiciário  arquivamento de  

inquéritos policiais, adotando  os  critérios adiante elencados. 

   

1-Para crimes contra o patrimônio, nominadamente - furto, apropriação 

indébita, estelionato, extorsão e roubo, com inquéritos iniciados há mais de 3 (três) 

anos, nas seguintes hipóteses: 

 

a) A antiguidade do fato investigado; 

b) O esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis; 

c)E/ou a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, 

adequadamente sopesados no caso concreto. 

 

Recomenda-se que, no pedido de arquivamento, a autoridade policial deve 

explicitar  que a iniciativa do arquivamento da investigação não causa prejuízo do 

disposto no art. 18 do CPP, notadamente, em razão da existência, em todas as 

unidades policiais, da segunda via do procedimento investigatório.  

 

                                          

                                     São Luís/MA,  13 de agosto  de  2018. 

 

 

José Cláudio Cabral Marques 

Promotor de Justiça 

Coordenador do CAOP-Crim 


