
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
3ª Promotoria de Justiça do Controle Externo da Atividade Policial

RELATÓRIO DAS INSPEÇÕES NAS DELEGACIAS DA CAPITAL

A 3ª  Promotoria  do  Controle  Externo  da  Atividade  Policial  -  3ª  PJCEAP, 

conforme disposição expressa na Resolução nº 02/2011-CPMP, realizou fiscalização de 11 

(onze) Delegacias Especializadas, durante o meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013.

Precipuamente,  a  Resolução  em  comento,  que  regula  as  atribuições  das 

Promotorias de Justiça oficiantes na Entrância Final do Ministério Público do Estado do 

Maranhão, dispõe que a 3ª PJCEAP é responsável por exercer a fiscalização das Delegacias 

Especializadas.  Entretanto,  este  signatário,  que  é  titular  da  1º  Promotoria   do  Controle 

Externo  da  Atividade  Policial,  atualmente  responde  pela  2ª  e  pela  3ª  Promotorias  de 

Controle  Externo,  o  que  acarreta  a  inclusão  de  distritais  de  numeração  par  e  as 

especializadas.

Desta  forma,  ao longo desse  período,  foram fiscalizadas  11 Delegacias  nesta 

capital, quais sejam: Delegacia de Costumes, Delegacia de Homicídios, Delegacia do Meio 

Ambiente, Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, POLINTER, Delegacia Especial da 

Mulher, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente1, Delegacia de Defraudações, 

Delegacia de Proteção ao Idoso, Delegacia do Consumidor e Superintendência Estadual de 

Investigações Criminais (SEIC), concluindo-se o seguinte:

Quanto ao registro de mandados de prisão, nas Delegacias de Defraudações, 

Proteção à Criança e ao Adolescente, Homicídios, Mulher e Roubos e Furtos de Veículos 

não é informatizado,  não existe livro específico,  o controle é realizado através de pasta 

apropriada. Na Delegacia do Meio Ambiente são registrados em arquivo digital da própria 

especializada. Já Delegacias de Costumes, Idoso e Consumidor não possuem mandados de 

prisão.  Destaca-se  que  apenas  a  POLINTER  tem  o  controle  informatizado  através  do 

1 A inspeção nesta especializada não foi concluída em virtude da Delegada Adjunta encontrar-se no plantão de 
carnaval. Sendo assim, será agendada nova data para conclusão dos trabalhos nesta especializada.
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Sistema SIGO.

Em  relação  ao  registro  de  fiança,  constatou-se  que  as  Delegacias  do 

Consumidor, Homicídios e Idoso  possuem livro específico, mas quase não há registros, 

tendo em vista  que  a  fiança  é  arbitrada  nos  plantões.  A Delegacia  do  Meio  Ambiente, 

Delegacia Especial  da Mulher e a SEIC possuem livro específico para tal  registro.  Já a 

Delegacia de Costumes, Defraudações e Proteção à Criança e ao Adolescente não fazem o 

registro informatizado e também não possuem livro específico. 

No que diz respeito ao registro de armas, valores, substâncias entorpecentes, 

veículos e outros objetos, constatou-se que, apenas a Delegacia de Homicídios, da Mulher 

e a SEIC possuem livro específico. A Delegacia do Meio Ambiente possui arquivo digital 

organizado pela própria especializada, bem como uma pasta com os autos de apreensão. Já 

as demais especializadas não possuem livro específico, o registro da apreensão consta no 

próprio Inquérito Policial. Menciona-se que a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos 

possui um setor próprio para tal fim.

Todas  as  delegacias  fiscalizadas  possuem  registro  de  ocorrências  policiais 

informatizado, através do Sistema SIGO.

No que pertine ao  registro de representações e/ou  notitia criminis,  todas o 

fazem através do Sistema SIGO, é informatizado.

No tocante ao registro de Inquérito Policial, todas as delegacias possuem livro 

próprio  para  este  fim.  Destaca-se  que  na  Superintendência  Estadual  de  Investigações 

Criminais (SEIC) 80% dos Inquéritos Policiais já estão digitalizados (a partir do ano de 

2007).

Sobre o registro de TCO, as Delegacias do Consumidor, Defraudações, Idoso, 
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Meio Ambiente, Roubos e Furtos e SEIC detém livro próprio destinado à sua anotação, mais 

um livro de remessa para o Poder Judiciário.  Menciona-se que a Delegacia Especial da 

Mulher faz o registro dos Termos Circunstanciados de Ocorrência através do Sistema SIGO. 

No  que  diz  respeito  ao  registro  de  cartas  precatórias,  a  Delegacia  do 

Consumidor,  Mulher,  SEIC e  Homicídios  possuem livros.  Destaca-se  que,  nesta  última, 

embora haja livro, as cartas precatórias são encaminhadas para POLINTER. Na Delegacia 

do Idoso e na Roubos e Furtos de Veículos as cartas ficam dentro do próprio Inquérito 

Policial. Já as Delegacias do Meio Ambiente  e Defraudações possuem uma pasta com as 

cópias dos referidos documentos.  As demais especializadas não possuem livros, pois quase 

não há ocorrências. Ressalta-se que na POLINTER o registro é informatizado.

Das 11 (onze) fiscalizadas, 3 (três) possuem livro de  registro das diligências 

requisitadas pelo Ministério Público ou pela autoridade judicial,  4 (quatro) possuem 

uma  pasta  para  arquivamento  das  requisições,  2  (duas)  arquivam  no  próprio  inquérito 

policial e 1 (uma) faz o controle por meio de arquivos digitais.

Tratando-se  dos  registros  de  documentos  ou  objetos  a  serem  periciados, 

nenhuma delegacia dispõe de livro específico para tal, a maioria das delegacias possui pasta 

de ofícios encaminhando os objetos à perícia ou arquivos digitais da própria especializada. 

A Delegacia de Proteção ao Idoso, por sua vez, utiliza o Sistema SIGO e  na Delegacia de 

Proteção à Criança e ao Adolescente as perícias médicas e psicossocial são realizadas pelo 

Centro de Perícia Técnica da Criança e do Adolescente (CPTCA), localizado no próprio 

prédio da DPCA, com exceção de sábados, domingos e feriados, nos quais as perícias são 

realizadas  pelo  Instituto  Médico  Legal  (IML).  As  demais  perícias  são  realizadas  pelo 

Instituto de Criminalística e Medicina (ICRIM).

No que tange aos  registros de autorizações judiciais para quebra de sigilo 

fiscal,  bancário  e  de  comunicações,  as  Delegacias  do  Consumidor,  Costumes,  Meio 
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Ambiente e Defesa da Mulher não dispõem de livro específico para tais registros, tendo em 

vista que não há ocorrências deste tipo. No entanto, na Delegacia de Defraudações, Proteção 

à Criança e ao Adolescente,  Homicídios e Proteção ao Idoso,  quando há ocorrências,  o 

realizam  anexando  cópia  dos  registros  nos  inquéritos  policiais  da  Delegacia.  Na 

especializada em Roubos e Furtos de Veículos, ocorre apenas o registro de autorizações 

judiciais para quebra de sigilo telefônico, guardados dentro de uma pasta ou no respectivo 

inquérito policial. Menciona-se que a Superintendência Estadual de Investigação Criminal 

faz o controle por meio de uma pasta específica, na qual consta todo o trâmite da quebra de 

sigilo. 

No  que  diz  respeito  aos  tipos  de  crimes  objeto  de  apuração  dos  Inquéritos 

Policiais instaurados nas especializadas, observou-se que os mais evidentes são Homicídio, 

Lesão  Corporal,  Ameaça,  Injúria,  Estupro,  Abuso  sexual,  Estelionato,  Roubo,  Poluição 

Sonora, dentre outros.

Além  desta  análise  documental,  foi  observado  que  algumas  delegacias 

apresentaram muitos inquéritos policiais que foram instaurados em anos anteriores, e, até a 

data da inspeção, não foram concluídos. Como exemplo, cita-se a Delegacia de Proteção à 

Criança e ao Adolescente (DPCA) que possui inúmeros inquéritos policiais não concluídos. 

Além  disso,  destaca-se  que,  nesta  especializada,  mais  de  379  noticia  criminis  foram 

registradas,  mas não foram tombadas  e,  via  de  consequência,  não foram instaurados os 

respectivos inquéritos policiais.

No decorrer dos trabalhos, ficou constatado a falta de estrutura de pessoal e de 

logística,  haja  vista  que  as  delegacias  de  polícia  contam com um número  reduzido  de 

viaturas, a exemplo da DPCA que possui grande demanda e, atualmente, a quantidade de 

servidores nesta especializada é ínfima,  sendo insuficiente para atender  tais  demandas e 

prejudicando, deste modo, a celeridade dos inquéritos policiais. Ademais, os delegados, em 

sua maioria, reclamaram do número reduzido de policiais, lembrando que boa parte deles já 
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está com idade avançada, o que dificulta a realização de algumas diligências. 

Nesse contexto, registra-se a urgente necessidade de mudanças na maioria das 

especializadas  inspecionadas,  principalmente  na  Delegacia  de  Proteção  à  Criança  e  ao 

Adolescente, tendo em vista a grande quantidade de crianças e adolescentes que diariamente 

são vítimas das mais diversas agressões, o que provoca grande demanda nesta especializada, 

mas, atualmente, tal órgão encontra-se com deficit no quadro de servidores para atender tais 

demandas. Ademais, destaca-se que, no dia 15 de dezembro de 2005, foi firmado o  Acordo 

de Solução Amistosa,  assinado pelo Brasil  com a Organização dos  Estados Americanos 

(OEA), em razão do caso dos meninos emasculados. Assim, o referido acordo passou a 

regular  o  funcionamento  do  Centro  de  Perícia  Técnica  da  Criança  e  do  Adolescente 

(CPTCA) e declarou que o atendimento do centro deve ser feito de maneira ininterrupta e 

eficiente.

Vale  destacar,  que  outro  problema  que  dificulta  o  adequado  andamento  dos 

inquéritos policiais é a grande rotatividade dos delegados de polícia. Pois, o que constatou-

se foi que geralmente quando há ocorrência de nova lotação de delegado em determinado 

distrito policial, os inquéritos não concluídos, deixados por seu antecessor, muitas vezes em 

grande número, ficam pendentes. 

Por  fim,  oportuno  mencionar  que  após  o  prazo  atribuído,  que  foram  de  60 

(sessenta)  dias,  e,  verificadas  novamente  as  ilegalidades,  restará  apenas  a  iniciativa  de 

ajuizar ações de improbidade administrativa contra as autoridades policiais.

São Luís, 06 de fevereiro de 2013.

JOSÉ CLÁUDIO CABRAL MARQUES
Promotor de Justiça da 1ª PJCEAP

Respondendo pela 3ª PJCEAP
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