
MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

16ª PROMOTORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DE
FORTALEZA

RECOMENDAÇÃO n° 01/2016 – 16ª PJJECC

“Os preceitos do Direito são estes: viver honestamente, não
lesar  a  outrem,  dar  a  cada  um  o  que  é  seu.”  (Brocardo
Latino).

A  Promotora  de  Justiça, VALESKA  NEDEHF  DO  VALE,
titular  da  16ª  Promotoria  dos  Juizados  Especiais  Cíveis  e
Criminais  de  Fortaleza,  respectivamente,  no  uso  de  suas
atribuições legais,  nos termos da Constituição Federal, art.
129, VII e Lei Complementar Estadual n° 09, de 23 de julho de
1998;

Considerando que é dever constitucional do Ministério
Público exercer o controle externo da atividade policial nos
termos  da  Constituição  Federal,  art.  129,  VII  c/c  a  Lei
Complementar n° 09, art. 2º, III, de 23 de julho de 1998;

Considerando que  ao  exercer  o  controle  externo  da
atividade policial no âmbito do Estado do Ceará, o Promotor de
Justiça deve realizar inspeções nos estabelecimentos policiais,
obedecendo ao disposto na Resolução 24/2015, do Órgão Especial
do  Colégio  de  Procuradores  de  Justiça  do  Estado  do  Ceará,
publicado no DJE de 16/07/2015, bem como a Resolução nº 20,
emanada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, publicada
em 28/05/2007;

Considerando que  o  controle  externo  da  atividade
policial  tem  como  objetivos,  dentre  outros,  o  respeito  aos
direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e nas
leis,  a  prevenção  da  criminalidade  e  a  correção  de
irregularidades;

Considerando competir  ao  Ministério  Público,
representar  à  autoridade  responsável  pela  repartição  e/ou  a
autoridade superior, para as devidas providências, no caso de
constatação de irregularidades, nos termos do inciso VI, art.
4º,  da  Resolução  20/07  do  Conselho  Nacional  do  Ministério
Público;
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Considerando competir  ao  Ministério  Público  expedir
recomendações  visando  uma  melhor  racionalização,  adequação,
eficiência  e  melhoria  da  atividade  policial,  fixando  prazo
razoável para a adoção das medidas cabíveis;  

Considerando a inspeção feita na  Delegacia  do 4º
Distrito Policial da Comarca de Fortaleza,  em 11 de maio de
2016;

 
Considerando  a redução significativa de escrivães em

exercício, prejudicando visivelmente a execução da atividade-
fim; 

Considerando  a  garantia  fundamental  inserida  na
Constituição  Federal,  em  seu  art.  5º,  III,  que  proíbe  o
tratamento desumano ou degradante a todas as pessoas;

Considerando a superlotação das duas celas do 4º DP,
bem como as condições físicas em que se encontram as mesmas:
encardidas e sem ventilação adequada ao número de encarcerados,
e portanto, inapropriadas ao confinamento humano;

Considerando a  falta  de  inventário  periódico  de
veículos apreendidos e a ausência de local apropriado para o
depósito destes bens;

Considerando  a subsistência de cerca de mais de 80
(oitenta)  ocorrências  em  investigação  sem  instauração  de
inquéritos policiais ou termos circunstanciados de ocorrência e
6 (seis) precatórias em tramitação há mais de 90 (noventa) dias
na unidade policial;

Considerando que,  nos  crimes  de  ação  privada,  não
estarem as vítimas sendo devidamente orientadas sobre o prazo
decadencial para ingresso da queixa-crime;

Considerando a ausência de Portaria de instauração e a
assinatura  da  autoridade  policial  em  diversos  procedimentos,
inclusive autos de apreensão em livros;

Considerando a subtração de numeração de páginas e de
termos de abertura em múltiplos livros, tais como o de apreensão
de veículos, laudos periciais, protocolo geral e de ofícios e
demais documentos;
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Considerando  que,  em  diversos  inquéritos  e  termos
circunstanciados de ocorrência de crimes contra o meio ambiente,
não são anexados os procedimentos administrativos que tramitaram
perante os órgãos ambientais competentes, embaraçando uma melhor
avaliação sobre a reparação do dano ambiental; 

Considerando  que  nos  termos  circunstanciados  de
ocorrências de crimes de desacato, inúmeras vezes, são arroladas
como testemunhas os mesmos sujeitos passivos secundários, ou
seja,  os  funcionários  públicos  ofendidos,  fomentando  o
descrédito da população nestas decisões judiciais;

Considerando ter chegado ao meu conhecimento a descabida
exigência  pela  autoridade  policial  de  notícias-crimes  ou
representações escritas das pretensas vítimas para a elaboração
e instauração de procedimentos policiais. 
      

RESOLVE:

Recomendar  ao  Ilustríssimo  Senhor  Delegado(a)  de
Polícia Civil da Delegacia do 4º Distrito Policial: 

1. QUE  seja providenciado junto ao órgão competente
da  Polícia  Civil  do  Estado,  o  imediato  provimento  de,  pelo
menos, 02 (dois) cargos de escrivão para esta unidade policial,
bem  como  a  pintura  das  paredes  das  celas  do  cárcere,
transferindo-se os presos temporariamente para local adequado
até a ultimação desta requisição; 

2. QUE seja observado o número máximo de 6 (seis)
presos em cada uma das celas desta distrital, totalizando um
número  limítrofe  de  12(doze)  presos,  procedendo-se  a
transferência imediata de todos os acautelados excedentes na
unidade policial distrital para local apropriado;

3. QUE proceda ao firmamento de todos os documentos
(portarias,  ofícios,  etc.)  que  são  de  sua  atribuição,  de
preferência, desde o momento de sua feitura;

       4. QUE  providencie os termos de abertura, bem como a
numeração de todos os livros incompletos da delegacia;

           O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos

interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

16ª PROMOTORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DE
FORTALEZA

5. QUE promova o depósito de todos os veículos em
local diverso da delegacia, junto ao Delegado Geral, por se
encontrarem impropriamente resguardados e determine o inventário
mensal da entrada destes bens na repartição policial;

     6. QUE determine a instauração imediata de todos os
cerca  de  80  (oitenta)  ocorrências  em  investigação  sem
instauração  de  inquéritos  ou  termos  circunstanciados  de
ocorrência;

         
 7.QUE observe,  doravante,  o  prazo

legal/judicial/ministerial  para  a  conclusão  dos  procedimentos
policiais  e,  não  sendo  possível  a  observância  do  mesmo  (do
prazo),  que  se  proceda  a  justificação  necessária  e  o
encaminhamento  devido,  solicitando  a  dilação  do  prazo  (novo
prazo);

    8. QUE, nos crimes de ação privada, as vítimas sejam
alertadas  sobre  o  prazo  decadencial  para  o  oferecimento  da
queixa-crime;

    9. QUE, em todos os procedimentos policiais referentes
a crimes contra o meio ambiente seja, de logo, apensado os autos
de processo administrativo correlato, oriundo do órgão ambiental
competente;

10.  QUE,  nos  termos  circunstanciados  de  crimes  de
desacato,  seja  eminentemente  evitado  o  arrolamento  de
testemunhas  que  estejam  figurando  como  sujeitos  passivos
secundários destes delitos;

11.  QUE  se  abstenha  de  exigir  a  apresentação  de
notícia-crime ou representação escrita às vítimas de crimes de
qualquer  natureza,  devendo  essa  peça  ser  oferecida  de  forma
espontânea, se for o caso.

Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para a
efetivação desta recomendação.

Gabinete  da 16ª  Promotorias  dos  Juizados  Especiais
Cíveis e Criminais, aos 1º de junho de 2016.
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Publique-se.  Envie-se  cópia  desta  recomendação  ao
Delegado  Geral  da  Polícia  Civil  e  ao  Controlador  Geral  de
Disciplina  dos  Órgãos  de  Segurança  Pública  e  Sistema
Penitenciário  do  Estado  do  Ceará,  bem  com  as  delegacias
plantonistas. Em relação a estas, para observância, em especial,
dos itens 8,9, 10 e 11 desta recomendação.

VALESKA NEDEHF DO VALE
Promotora de Justiça
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