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SÍNTESE DOGMÁTICA: Atualmente, em todo o país, o Ministério Público, através de suas promotorias 

especializadas no controle externo da atividade policial, realiza duas visitas anuais nas unidades policiais. Os relatórios 

produzidos a partir desses atos, são validados pelas corregedorias locais e enviados para o Conselho Nacional do 

Ministério Público. Afora algumas inconsistências de caráter cartorial, principalmente naqueles estados onde as 

delegacias não albergam mais presos, nada de produtivo é feito com os dados contidos nos referidos relatórios. 

Nosso objetivo nesta tese é demonstrar: primeiro, o desperdício de tempo e de recursos financeiros 

com essas duas visitas anuais, que poderiam ser melhor aplicados em outras atividades afetas aos referidos órgãos de 

execução, com melhor proveito institucional e social; segundo, que a resolução n. 20/2007 (que disciplina o controle 

externo da atividade policial), do CNMP, em nenhum de seus artigos determina o recorte temporal de duas visitas 

anuais. 
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1- Introdução 

 

 

 

Há na Administração Pública uma relação valiosa entre custo e benefício de toda atividade 

exercida, principalmente em tempos de crise e de orçamentos reduzidos, quando assume relevo incontestável a prédica 

de maximização de resultados e minimização de custos. Um serviço específico que exige a reunião ou a integração de 

recursos – pessoas, capital e equipamentos - deve ser realizado na medida em que, proporcionalmente, é revertido em 

algum benefício social. No momento em que sua realização confere pouco ou nenhum benefício social, ou ainda entrega 

um benefício inversamente proporcional ao custo, a forma como é realizado e prestado deve ser repensada, de forma 

séria e pragmática, com o objetivo de torná-lo mais eficiente. 

Atualmente, em todo o país, o Ministério Público, através de suas promotorias especializadas no 

controle externo da atividade policial, realiza duas visitas anuais nas unidades policiais (polícia judiciária, militar e 

polícia técnico-científica – IML, IC e II). Os relatórios produzidos a partir desses atos, são validados pelas 

corregedorias locais e enviados para o Conselho Nacional do Ministério Público. Afora algumas inconsistências de 

caráter cartorial, principalmente naqueles estados onde as delegacias não albergam mais presos, nada de produtivo é 

feito com os dados contidos nos referidos relatórios. E esses dados acabam sendo repetitivos de um semestre para outro, 

a sugerir até uma espécie de retrabalho. 

Nosso objetivo neste ensaio é demonstrar: primeiro, o desperdício de tempo e de recursos 

financeiros com essas duas visitas anuais, que poderiam ser melhor aplicados em outras atividades afetas aos referidos 

órgãos de execução, com melhor proveito institucional e social; segundo, que a resolução n. 20/2007 (que disciplina o 

controle externo da atividade policial), do CNMP, em nenhum de seus artigos determina o recorte temporal de duas 

visitas anuais.   

 

 

2-  Razões que não recomendam duas visitas ordinárias por ano nas unidades policiais 

 

 

No controle externo da atividade policial, incumbe ao Ministério Público realizar visitas ordinárias 

nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro e, quando necessárias, a qualquer tempo, visitas extraordinárias, em 

repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de 

atribuição (art. 4o., I, Res. n. 20/2007-CNMP com redação alterada pela Resolução n. 121/2015). Neste último caso 

(visitas extraordinárias), na ocorrência de fato que as justifiquem. 

É necessário reparar que a redação anterior da resolução determinava a realização de "visitas 

ordinárias periódicas e, quando necessárias, a qualquer tempo, visitas extraordinárias, em repartições policiais, civis e 
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militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de atribuição" (art. 4o., I). Com a 

nova redação conferida pela Resolução n. 121/2015, o período dessas visitas ordinárias ficou confinado aos meses de 

abril ou maio e outubro ou novembro de cada ano, "em repartições policiais civis e militares, órgãos de perícia técnica 

e aquartelamentos militares existentes em sua área de atribuição". Não determina a resolução, pelo menos isso é o que 

se dessume de sua interpretação literal, que essas visitas ordinárias se façam nos meses de abril ou maio em todas as 

repartições policiais, nem nos meses de outubro ou novembro. Isso significa que o círculo de visitas é aberto nos 

meses de abril ou maio e fechado nos meses de outubro ou novembro. Reforça-se essa interpretação com a retirada 

intencional do termo "periódicas" com a nova redação resolutiva. Ou seja, se antes as visitas ocorriam ao longo do ano, 

sem critério de início e de fim, repetindo-se periodicamente a cada ano, hoje foram racionalizadas entre os meses de 

abril ou maio e outubro ou novembro, justamente para fazer com que o órgão saiba dispor melhor de suas atribuições. É 

uma racionalização procedimental espácio-temporal. 

Com a redação anterior da Resolução n. 20/2007 (antes da Resolução n. 121/2015) tínhamos a 

periodicidade (constava literalmente o termo "periódicas"), mas a norma não continha nada sobre o termo inicial e final 

dessa periodicidade, se era mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual, embora, na prática, se fizesse 

mensalmente. A atual redação ainda é mais confusa, pois sugere uma suposta periodicidade mas silencia quanto ao 

lapso. Bem andou, neste sentido, o Ministério Público do Paraná que ao regulamentar as visitas ordinárias através do 

Ato Conjunto nº 02/2015-PGJ/CGMP fez uma clara opção pela semestralidade das visitas: 
 
"A realização de visitas ordinárias, inerentes ao controle externo da atividade policial, em 

repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares, far-se-á semestralmente, 

nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro de cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo, quando 

necessária" (art. 1o., caput). 
 

O Ministério Público do Estado de Goiás, regulamenta o controle externo da atividade policial 

através da Resolução CPJ nº 15/2014
1
 e também é expresso quanto à semestralidade das visitas, salvo nas delegacias 

onde são mantidos indivíduos presos (que passa a ser mensal): 

 

"Art. 6
o
. As visitas previstas no inciso I do artigo 4º desta Resolução devem ser formalizadas 

mediante relatório cujo modelo será disponibilizado pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de Goiás 

ou pelo Conselho Nacional do Ministério Público. 

(...). 

§2º As visitas terão periodicidade mínima semestral, exceto na hipótese do § 3º deste artigo; e o 

preenchimento do formulário deverá indicar as alterações, inclusões e exclusões procedidas após a última remessa de 

dados, nos termos do § 5º, também deste dispositivo, especialmente aquelas resultantes de iniciativa implementada pelo 

membro do Ministério Público. 

§3° Nas delegacias de polícia e estabelecimentos congêneres em que houver presos, as visitas 

serão mensais".   

 

Quer nos parecer que a intenção da resolução do CNMP foi de não asfixiar os órgãos de execução 

especializados no controle externo com uma carga extenuante de uma visita ordinária em todas as repartições 

controláveis nos meses de abril ou maio; e outra também em todas as repartições controláveis nos meses de outubro 

ou novembro (apenas quatro meses depois da primeira). Em nenhuma norma da Resolução n. 20/2007 consta o 

comando de realizar duas visitas integrais por ano com um interstício de apenas quatro meses. A conclusão óbvia é que 

as visitas continuam a ter periodicidade anual e não semestral, podendo 50% delas ser realizadas em abril ou maio, e as 

outras 50% nos meses de outubro ou novembro. Esse é um entendimento razoável que se extrai de uma leitura 

teleológica e sistemática da referida Resolução. 

Todavia, o sistema de resoluções do CNMP (https://sistemaresolucoes.cnmp.mp.br/login.seam) 

prevê duas visitas integrais: a primeira, nos meses de abril e maio; e a segunda, nos meses de outubro e novembro. 

Obviamente, a nosso ver, o sistema eletrônico está dissociado das previsões resolutivas, ou até, se se quiser, das 

omissões da resolução. Esse lapso temporal compreendido nos meses referidos existe para a coleta dos dados, não é um 

indicativo claro da semestralidade das visitas (na sua forma integral). O importante, nos parece, é que todas as unidades 

sejam visitadas durante o ano. 

Há, claramente, um vazio normativo nesse aspecto, podendo qualquer Ministério Público, dentro 

de sua autonomia e peculiaridade locais, ao regulamentar as visitas, optar pela anualidade ou semestralidade. Ou, até 

mesmo, qualquer outro intervalo de tempo, desde que obedeça ao período de coleta de dados (abril ou maio e outubro 

  
1
Disponível em: 

<http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2014/11/27/15_03_59_705_2014004130378_cpj_resolucao_n_015_controle_

externo.pdf>. Último acesso: 31.07.2019. No mesmo sentido, a Resolução CPJ n. 006/2008 (com redação dada pela 

Resolução CPJ n. 024/2014), do MP de Sergipe, art. 4
o
., caput (Disponível em: 

<https://sistemas.mpse.mp.br/2.0/PublicDoc//PublicacaoDocumento/AbrirDocumento.aspx?cd_documento=879>. 

Último acesso: 31.07.2019). 

http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2014/11/27/15_03_59_705_2014004130378_cpj_resolucao_n_015_controle_externo.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2014/11/27/15_03_59_705_2014004130378_cpj_resolucao_n_015_controle_externo.pdf
https://sistemas.mpse.mp.br/2.0/PublicDoc/PublicacaoDocumento/AbrirDocumento.aspx?cd_documento=879
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ou novembro), para possibilitar à Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança 

Pública o encaminhamento semestral dos dados coligidos à Corregedoria Nacional (art. 6o., §8º, da Res. 20/2007). 

Esse "encaminhamento semestral dos dados coligidos à Corregedoria Nacional" tampouco sugere 

que as visitas sejam integrais por semestre, apenas indica que os dados coligidos serão remetidos à Corregedoria 

Nacional, a cada semestre. Para o art. 6o., §8º, o que importa é a existência de dados a cada semestre. 

Não compete ao Conselho Nacional do Ministério Público substituir-se às unidades ministeriais 

controladas na formulação de juízos de valor inerentes à sua autonomia e às suas peculiaridades locais. A visita 

periódica às unidades policiais é necessária? Sim, não há dúvida, mas a definição dessa periodicidade cabe às unidades 

locais, obedecendo ao princípio da razoabilidade calcado nas peculiaridades locais. E, se nessa definição, ocorrerem 

abusos (por exemplo, um espaço muito longo entre uma visita e outra), compete ao CNMP  "desconstituí-los, revê-los 

ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei" (CF, art. 130-A, § 2º, II). 

A autonomia administrativa e funcional do Ministério Público é  objeto de mero controle e zelo, 

não de indébita supressão por parte do CNMP (tal como previsto no art. 130-A, § 2º, I, da CF). Na medida em que a 

Constituição não elimina a autonomia administrativa do Ministério Público, prevendo, tão somente, a possibilidade do 

CNMP zelar pela sua existência, tal disposição jamais poderia ser interpretada no sentido de legitimar a edição de atos 

regulamentares que venham, de alguma forma, a reduzir o seu alcance
2
.      

A atuação do CNMP, circunscrita aos limites constitucionais, não pode substituir a dicção legal 

nem interferir nas autonomias do Ministério Público ou na independência funcional de seus membros no exercício da 

atividade-fim, assegura Hugo Nigro Mazzilli
3
. Mesmo que os planos de atuação funcional proviessem desse colegiado, 

a conclusão não seria diferente, pois o poder de controle do CNMP tem limites, seja diante da independência funcional 

dos membros da instituição, seja, sobretudo, diante da autonomia funcional de cada ramo do Ministério Público. 

Considere-se, ademais, que foi a própria Constituição que cometeu ao CNMP zelar pelas autonomias do Ministério 

Público (art. 130-A, § 2º, I). 

Pode até ser que a intenção dos propositores da Resolução 121/2015 e dos que a aprovaram
4
, tenha 

sido a realização de duas visitas integrais ao ano (uma a cada semestre), mas não há na resolução, sequer, insinuação ou 

recomendação da semestralidade das inspeções. Qualquer norma jurídica não se submete à intenção de quem a aprova 

ou edita, tem vida própria, interpretação própria, recebe um sentido próprio, a partir de sua estrutura sintática, lógica, 

teleológica e sistemática. Busca-se a intenção da norma (mens legis) e não do legislador (mens legislatoris) ou do 

normatizador5. Editada uma norma ela passa a ser domínio do intérprete e do aplicador, não de seus criadores. O 

trabalho de normatização é como uma obra artística em que a obra de arte e a concepção do criador não coincidem. 

A interpretação jurídica, como é sabido, consiste em dar aos textos normativos uma interpretação 

ora extensiva, ora restritiva, mas, de qualquer maneira, diferente do sentido normal como concebido pelo normatizador, 

visto que esse sentido normal não convém mais. Por mais explícitos que sejam os termos de uma norma, o intérprete 

tem de determinar o significado exato de sua fraseologia antes de aplicá-la. É como diz o nosso mais consagrado 

hermeneuta (Maximiliano, 2011, p. 35): 

 

“Obscuras ou claras, deficientes ou perfeitas, ambíguas ou isentas de controvérsia, todas as frases 

jurídicas aparecem aos modernos como suscetíveis de interpretação”. 

 

Nenhuma palavra esgota a descrição daquilo que ela designa (Weinreb, 2008, p. 64) – como se 

reproduzisse de modo completo a própria coisa -, e não pode, portanto, eliminar integralmente a possibilidade de 

especificações posteriores, por meio da inclusão de qualificações diversas. Na correta interpretação não podemos 

ignorar o giro linguístico, mas principalmente não é possível romper a conexão entre o conhecimento e a realidade. A 

realidade prática existe e constitui o padrão de medida, o critério de referência que determina o alcance justo de 

enunciados normativos. 

É fato comprovado nas lides jurídicas que um mecanismo manuseado em excesso tende a se 

vulgarizar e perder eficácia. As inspeções ordinárias, mormente naqueles Estados-membros cujas delegacias (principais 

unidades inspecionáveis) já não tenham em suas celas presos provisórios a custodiar (situação que aumenta 

  
2
 Emerson Garcia, Configuração Constitucional das Corregedorias do Ministério Público. Revista Jurídica da 

Corregedoria Nacional, CNMP, Volume 1, 2016. Disponível em: 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/CNMP_Revista_Juridica_WEB.pdf. Último 

acesso: 20.01.2019. 
3
 Corregedorias e ética institucional do Ministério Público Brasileiro. Revista Jurídica da Corregedoria Nacional, 

CNMP, Volume 1, 2016. Disponível em: 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/CNMP_Revista_Juridica_WEB.pdf. Último 

acesso: 20.02.2019. 
4
 Vide parecer do Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público Fábio George Cruz da Nóbrega 

(http://www.cnmp.mp.br/portal/images/1438.2014-19_-_PROP_- 

_CEAP_visitas_delegacias_membros_PARECER.pdf) na proposta que resultou na Resolução n. 121/2015. 
5
 "O intérprete deve buscar não aquilo que o legislador quis, mas aquilo que na lei aparece objetivamente querido: a 

mens legis e não a mens legislatoris” (Ferrara, 1987, p. 135). 
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exponencialmente a probabilidade de abusos), passam a ser meramente cartoriais. E quando existem sistemas 

informatizados com acesso full aos órgãos de controle (que possibilita o acompanhamento on line dos procedimentos 

policiais), essa inspeção presencial perde ainda mais sentido de ser, chegando a configurar, nos casos extremos, um 

desperdício de tempo (que seria melhor aproveitado em outras áreas de atuação: celeridade nas respostas às demandas, 

audiências, atos ordinatórios – despachos, decisões, notificações, requisições, memorandos, ofícios -, aperfeiçoamento 

dos meios investigativos, melhor gestão do controle etc.) e de recursos públicos. 

No Ministério Público do Amazonas, por exemplo, além das duas visitas semestrais e integrais, em 

atenção à Resolução 20/2007 do CNMP, os órgãos de execução do controle externo concentrado ainda são obrigados a 

apresentar à Corregedoria-Geral, relatório mensal contendo os seguintes dados estatísticos (art. 90, da Lei 

Complementar n 011/1993):   

I - ocorrências policiais, discriminando quantos fatos noticiados resultaram em inquéritos policiais, 

por portaria ou flagrante e quantos apenas se cingiram a investigações preliminares; 

II - os inquéritos policiais devolvidos pela Justiça, esclarecendo quanto ao cumprimento das 

diligências requeridas; 

III - prisões temporárias, preventivas e em flagrante efetuadas pela autoridade policial, 

esclarecendo as medidas tomadas quanto às prisões irregulares. 

A estruturação desses dados pressupõe mais uma visita mensal em todas as unidades policiais. Mas 

a lei estadual, nesse sentido, caiu no vazio, dadas as visitas impostas pelo Conselho Nacional do Ministério Público e a 

realização de Audiências de Custódia. Mas o dispositivo está em vigor e, em tese, deveria ser cumprido, comprimindo 

ainda mais o tempo disponível a esses órgãos de controle. 

Um dos objetivos do controle externo é buscar a integração das funções do Ministério Público e 

das Polícias voltada para a persecução penal e o interesse público (art. 2o., caput, da Resolução n. 20/2007, CNMP). 

Duas inspeções anuais com um espaço de quatro meses a separá-las, gera mais antagonismo, prevenção e animosidade 

que integração e cooperação entre os órgãos controlados e os órgãos controladores. A natureza desse objetivo se opõe a 

que os assuntos policiais sejam tratados exclusivamente através de procedimentos sumários de mando e de pura 

dominação. 

O controle externo da atividade policial não se limita à fiscalização, pois, se assim fosse não 

haveria a necessidade de órgãos especializados dentro do Ministério Público para efetuar esse controle, visto ser da 

essência da instituição exercer uma ampla atividade fiscalizatória (não por acaso recebem todos os seus membros o 

epíteto de custos iuris). Seria dispensável o controle concentrado, bastaria o difuso. O conteúdo do controle externo é 

mais profundo, engloba uma interferência, uma "intromissão" produtiva e uma participação efetiva na atividade 

controlada, correspondendo a uma forma, mais ou menos aprofundada, de co-participação. Querer, portanto, colocar 

duas inspeções anuais sobre o aparato policial com um interstício de apenas 4 meses, é elevar a mera fiscalização 

cartorial como carro-chefe da estrutura controladora que se tenta montar em bases mais profundas e racionais;  manter 

as polícias num estado permanente de correição externa, não lhes dando tempo nem ânimo para proceder às mudanças 

por moto proprio, implica num constrangimento contínuo sem o correspondente ganho de eficiência, eficácia e 

efetividade, rompendo, inclusive, com o objetivo de integração das funções do Ministério Público e das Polícias. O 

excesso de fiscalização é tão prejudicial quanto sua inexistência ou rareza; alguns mecanismos de controle podem ser 

arruinados tanto pelo excesso como pelo abandono dos seus princípios fundamentais. 

Numa análise mais acurada, pode-se dizer com segurança, que essas duas inspeções anuais violam 

o princípio da razoabilidade, considerando que esse fecundíssimo princípio exige a proporcionalidade entre os meios 

utilizados e os fins que se pretende alcançar. Se o ato não guarda uma proporção adequada entre os meios empregados e 

o fim almejado (meios = inspeções permanentes; fim almejado = integração de funções e cooperação), será um ato 

desproporcional, excessivo em relação a essa finalidade visada. O controle externo deve ser levado a cabo com um 

sentido equilibrado de proporção, pois como expressão jurídica não pode se basear exclusivamente no aparato coercivo 

que o Estado proporciona. 

O controle externo não é só imposição; é também um chamamento e um empreendimento 

cooperativo. Representa uma indagação para encarnar a experiência policial nas normas de controle. Estas normas ou 

ações dela decorrentes se revelam justas quando os órgãos controlados as investem de legitimidade (seja pelo 

consentimento ou até pela oposição injusta). Para estar de acordo com seu verdadeiro propósito, o controle externo deve 

reduzir ao mínimo seu elemento imperativo, seja para suavizar os mecanismos de controle (soft law), seja por um 

princípio de prudência elementar. 

A cooperação, enquanto contribui para atividades de grupo bem sucedidas, constitui fator de 

estabilidade e coesão, melhorando o ambiente interinstitucional, de maneira a que os membros exerçam suas funções 

mais eficientemente. 

Ser permanentemente intrusivo no domínio do controle externo, é sempre ultrajar mais que 

cooperar e integrar energias na consecução dos mesmos objetivos, com pouco proveito à vitalização ou revitalização do 

referido controle, que foi concebido com duas finalidades bem claras: coibir abusos e aperfeiçoar a atividade policial. 

Sua atuação não é monocórdia (censurar, acusar, impor, condenar), mas, em boa parte, diversificada e afirmativa 

(cooperar, integrar, interferir produtivamente, unir forças, colaborar). O órgão controlador não exerce uma 

predominância em que aparece, simplesmente, situado fora e por cima dos órgãos controlados, e sim numa relação 

integrativa. É impossível assentar o controle externo unicamente sobre um princípio de domínio, de coerção e de 
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fiscalização obsedante. Convidar quando não seja necessário coagir, orientar quando não seja preciso ordenar, eis a 

suprema habilidade. 

Controle externo não quer dizer "controle único" ou "controle absoluto"/"supremo", nem 

tampouco "controle substituto", "tutelar" ou "usurpador". É necessário deixar atuar os controles internos das polícias (o 

poder de autotutela, o poder disciplinar etc.) e do sistema de segurança pública, monitorando-os, complementando-os ou 

cooperando, mas nunca anulando-os, neutralizando-os ou sobrepondo-se-lhes. Esse clima de "vigilantismo" ou de visita 

permanente intrusiva acaba, de forma enviesada, por menoscabar o trabalho de disciplinamento interno. E talvez não 

seja exagero dizer, como o disse Aristóteles há mais de dois mil anos, que é necessária certa dose de liberdade para o 

devido desenvolvimento das instituições humanas. Quando excessivamente solicitados certos deveres, acaba-se por 

ultrapassar as forças humanas envolvidas e estancar as mais pródigas virtudes. É sabido ainda, que a tensão e o 

constrangimento prolongados rompem, por fadiga, até o mais duro metal. 

O autocontrole é muito mais eficaz que o controle exercido de fora, por uma autoridade estranha 

(Peters/Waterman, 1993, p. 31). Portanto, é necessário deixar uma margem de atuação para o controle interno, pois 

aquilo que as instituições não abraçam por seu próprio impulso, aquilo em que se vejam sujeitas à direção e a restrições 

impostas por funções estranhas, não se identifica com sua praxe, é sempre algo alheio e não é executado, em rigor, com 

força ativa, mas com habilidade mecânica. Um intervalo de apenas 4 meses entre as duas visitas não restitui repouso à 

força posta em tensão. 

Além do desperdício de tempo, do aspecto antagônico da fiscalização permanente e do menoscabo 

dos controles internos, é certo que na relação custo/benefício as supostas duas inspeções ordinárias por ano não 

apresentam vantagens capazes de justificá-las. Cada inspeção mobiliza uma equipe de, no mínimo, três servidores (além 

de uma estrutura logística onerosa): motorista (e veículo oficial), agente de apoio, agente técnico-jurídico e Promotor de 

Justiça. No caso do Ministério Público Federal essa estrutura é ainda mais onerosa, pois deve contar com um médico, 

cujo fim é oferecer relatório, em separado, sobre as condições em que se encontra o preso sujeito à jurisdição federal 

(art. 4o., §5º, da Resolução n. 127/2012, do CSMPF). 

Após rápido levantamento financeiro, incluindo os agentes públicos componentes da equipe 

inspecionadora (Promotor de Justiça, Agente técnico-jurídico, agente de apoio e motorista/segurança) e o veículo oficial 

utilizado (desgaste e consumo de combustível) chegamos ao valor de R$ 537.537,80 (quinhentos e trinta e sete mil, 

quinhentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) referente ao trabalho de dois órgãos de execução (60
a
. e 61

a
. 

Promotorias de Justiça Especializada no Controle Externo da Atividade Policial na cidade de Manaus) para inspecionar 

184 unidades policiais. Parece-nos um custo muito elevado para o pouco resultado prático alcançado pelas inspeções, já 

que os números e as cifras coletadas não se transformam em políticas públicas
6
, servindo apenas para alimentar 

repositórios inertes de dados e, quando necessário, consultados para alavancar uma ação repressiva contra algum 

membro relapso. 

Em tempos de orçamentos curtos, o exercício funcional deve ser otimizado de tal forma a evitar 

perda de eficiência, ou seja, resultados máximos com uma menor porção de recursos ou obtenção dos melhores 

resultados com os meios escassos de que dispõe e a menor custo. Não nos parece que uma segunda visita ordinária a 

apenas 4 meses de uma primeira (com toda a logística e a estrutura mobilizadas) se encaixe nesse modelo de eficiência.  

 

  
6 Além disso, os dados estruturados pelo CNMP (através do "Ministério Público, um retrato", 2018, 
disponível em: 
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2018/MP_UM_RETRATO_20
18_WEB.pdf. Último acesso: 01.01.2019) parecem não retratar plenamente a realidade, pois, por 
exemplo, em relação ao MP do Amazonas registra apenas 88 PIC's instaurados no ano de 2017, 
mas só um órgão de execução da unidade (61 PROCEAP) instaurou (mediante portaria) bem mais: 
196 portarias! 
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Essas duas visitas por ano constituem um ritual dispendioso para produzir um montão de números 

cujo propósito de alimentar um pensamento estratégico resta, por esse motivo, esvaziado. Como pensar 

estrategicamente quando tudo chega a você dividido em pedaços, em termos matemáticos, numéricos e essencialmente 

desconectados? Tal como levado a cabo, o trabalho oficial termina reduzindo-se a um simples (e estéril) jogo de 

números, uma ritualística "mastigação de números". E esse jogo de números, na visão de um dos maiores estudiosos – a 

nível mundial - de planejamento corporativo e administrativo
7
, pode impedir que o pensamento estratégico concentre 

atenção em extrapolações do status quo ao ponto de nunca sequer cogitar mudanças sérias em estratégia. Todo jogo de 

números, geralmente, se resume em um exercício para repetir o que todos já sabem. Exercícios de planejamento 

estratégico, em regra, não se reduzem à geração de números, mas de ideias, de programas de ação efetiva. Quantificar 

não é planejar; há força em números, mas nem sempre verdade.   

Sobram na literatura de administração e de planejamento
8
, evidências anedóticas sobre o 

desempenho estratégico baseado exclusivamente sobre números. A escravização ao rendimento, à quantidade, ao 

número, à "embriaguez das grandes cifras"
9
 (ou a paixão pelos números), aos métodos de produção em massa, não é o 

objetivo institucional, assim como também não o é dissolver a instituição na frieza dos números. Números que, se não 

trabalhados, refinados ou estruturados, não se transformam em conhecimento ou, melhor ainda, em políticas públicas. O 

ideal para uma instituição resolutiva é: menos números, mais resultados. Mas, é preciso reconhecer, que há uma forte 

tendência em supor que qualquer coisa expressa em números tem tudo para ser precisa. 

A ideia, defendida por alguns poucos, de realizar duas inspeções anuais, sendo uma presencial no 

primeiro semestre (abril ou maio) e outra no segundo semestre (outubro ou novembro) com mera atualização do 

formulário anterior, não se afigura razoável, por uma razão essencial: essa atualização ficaria na dependência exclusiva 

do fornecimento de informações e dados pelas polícias. Teríamos, então, um formulário "produzido" ou "atualizado" 

pela própria polícia, e não diretamente pelo órgão de controle. O modelo é artificial e se submete a uma dinâmica de 

captura (capture theory) ou de cooptação, cujas consequências não são nada recomendáveis à higidez e à independência 

do controle externo. A esse modelo se contrapõe o livre e desembaraçado jogo dos fatos. 

 

 

3- Conclusão 

 

 

O aplicador jurídico há de ter sempre diante dos olhos o objetivo da norma, ou seja, o resultado 

prático que ela se propõe conseguir. A norma jurídica mira satisfazer certas necessidades práticas da vida e deve ser 

interpretada no sentido que melhor responda a esta finalidade
10

, e portanto em toda a plenitude que assegure tal tutela. 

  
7
 MINTZBERG, Henry. The rise and fall of strategic planning. New York:Free Press, 1994, p. 86/132. 

8
 ANDREUZZA, Mário Giussepp Santezzi Bertotelli. Planejamento Estratégico. Disponível em: 

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasgarzel/12.pdf. Último acesso: 21.12.2018.   
9
 Oswald Spengler (1925, p. 179) descreve essa ânsia por números: “La embriaguez de las grandes cifras es una 

emoción característica que sólo conoce el hombre de Occidente. En la civilización actual desempeña una función 

preeminente ese símbolo, la pasión por sumas gigantescas, por medidas infinitamente pequeñas e infinitamente 

grandes, por record y estadísticas de todo género”.   
10

 "Interpretar uma expressão de Direito não é simplesmente tornar claro o respectivo dizer, abstratamente falando; é, 

sobretudo, revelar o sentido apropriado para a vida real..." (MAXIMILIANO, 2011, p. 10). 
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Por este ângulo, a melhor interpretação a ser emprestada ao art. 4o., I, da Resolução n. 20/2007 do CNMP (com a 

redação dada pela Resolução n. 121/2015) prende-se à realização de uma visita ordinária anual nas unidades 

controláveis, parte nos meses de abril ou maio e a conclusão em outubro ou novembro. Ou então, dentro de um espírito 

pragmático e razoável: modificação expressa da norma para manter uma visita anual nos Estados em que as delegacias 

não alberguem presos provisórios (o que torna a visita meramente cartorial – exame de livros e dados em sistemas 

informatizados) e duas nas demais (plenamente justificável pela presença permanente de presos nas delegacias). Mas, 

em qualquer caso, a norma deve ter uma estrutura sintática de forma a atender as peculiaridades de cada Estado-

membro. 

Com essas mudanças, o MP ganha em eficiência, realizando a mesma tarefa e cumprindo os 

mesmos objetivos, com menos dispêndio de recursos. E mais: mantém-se fiel à cultura orientada a resultados 

socialmente relevantes, sem a adoção de uma postura adversarial. 

 

ENUNCIADO: 

 

"Sobre a periodicidade das visitas às unidades policiais, é possível indicar duas soluções: 

I- Cada unidade ministerial poderia, de acordo com suas peculiaridades, dispor, através de ato 

próprio (regulamentando a respectiva lei), sobre a periodicidade adequada das visitas ordinárias; 

II- O art. 4
o
., inc. I, da Resolução CNMP n. 20/2007, receberia nova redação com acréscimo de um 

parágrafo quarto, nos seguintes termos: 

 

"Art. 4º Incumbe aos órgãos do Ministério Público, quando do exercício ou do resultado da 

atividade de controle externo: 

I – realizar visitas ordinárias nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro e, quando 

necessárias, a qualquer tempo, visitas extraordinárias, em repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia 

técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de atribuição, observado o §4º deste artigo". 

(....). 

§4º – Nas unidades policiais que, eventualmente, funcionarem como centro de detenção de presos 

provisórios serão realizadas duas visitas por ano, nos meses referidos no caput. Nas demais, apenas uma visita anual, 

distribuída entre os meses indicados no inciso I, deste artigo". 
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