
t.

iY,:;
+-:i--1

ESTÂDO DE GOTÁS
DIRETORIA-GERAL DA POLíCIA CTVIL

CONSELHO SUITERIOR

RBSOLUÇAO n'. 01/2005

O CONSELIIO SUPER1OR Oe pOlÍCm CIVIL, em reunião extraordinária
realizada dia 3 de maio de 2005, com fundamento no inciso I do art. l' do
Regimento Inlemo deste Conselho, aprovado pelo Decreto estadual n".6.011, de25
de janeiro de 2005, ante a Resolução n". 0412005 do Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado de Goiás, que disciplina investigações criminais conduzidas
diretamente por promotores e procuradores de jusúça, e

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu aí. 144, § 4", atribui
às polícias civis, dirigidas por dclegados de polícia de carreira, ressalvada a

competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de intiações
penais, exceto as militares,

CONSIDERANDO que o Código de Processo Penal, em seu art. 4o, dcfine
que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas

respectivas circunscrições e terá por Íim a apuração das infrações penais e da sua
autoria.

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 129, incisos l, Vll
e VIII, atribui ao Ministério Público, na iirea criminal, as funções de promover,
privativamente, a ação penal pública, exercer o controle externô da atividade
policial, na lorma da lei complementar, e requisitar diligências investigatórias e a
instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos juídicos dc suas
nmnifestações processuais,

CONSIDIIRANDO que o Suprerno 'f nal Federal (Inf. STF- 142/4, RE
Min. Carlos Veloso) já d que "Não cabe ao membro do
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Proíbe o atendimento de requisição e solicitaçâo do
Ministerio Público que se fulcre na Resoluçâo n". 04/2005 do
Colégio de Procuradores de Justiça, ou seja, que não esteja
fundamentada em inquérito policial ou inquerito civil público, e

dá outras providências-
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Ministério Público realizar, diretamente, investigações tendentes à apuração de

infrações penais, mas requisitáJas à autoridade policial, competente para tal'"'

CONSIDERANDO, por último, que é principio constitucional. insculpido no

art. 5', II, da Carta Magna brasileira, que ninguém será obrigado a lazer ou deixar de

Í'azer alguma coisa senão em virtr-rde de lei,

RESOLVE,

à unanimidade de seus membros, baixar a seguinte resolução

Parágrafo único. O Delegado de Polícia deverá, a partir da publicação deste

ato, encamiúar às Delegacias Regionais. e es1as, por sua vez, à Superintendência de

Polícia Judicirária, o livro destinado ao registro de inspeção ou vistoria e visita do

Ministério Público para o conseqüenle arquivamenlo.

Art. 4". O Delegado de Polícia dever4 a título de publicidade, encaminhar,

todos os meses, ao Ministério Público relação das ocorrências registradas, inquéritos

instaurados, em andamento e remetidos ao Poder Judiciário.

§ l'. A prisão de qualquer pessoa, parte de autoridade policial estadual,
nte ao órgão do Ministério Pírblicodeverá, também, ser comunicada ime

Art. l'. Fica proibido o atendimento de requisição ou solicitação do

Ministério Público que se Íulcre na Resolução n'. 04/2005 do Colégio de

Procuradores de Justiç4 ou seja, que não esteja fundamentada em inquérito policial

ou inquérito civil público.

Art. 2'. O Delegado de Polícia deverá permitir que o Ministério Público tenha

livre ingresso em estabelecimentos policiais e prisionais, além de iranquearJhe

acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-frm policial-

§ 1". Entende-se por atividade-fim policial, no âmbito da Polícia Civil, aquela

que se ielaciona intimamente com a apuração de infraçôes penais e atividades de

polícia j udiciária, tão-somente.

§ 2'. Outros dados, informações e atividades dizem respeito apenas ao

controle intemo da Polícia civil, exercido por seus órgãos próprios ou do Poder

Executivo estaduâI.

Art. 3'. Fica suspensa a inspeção ou vistoria realizada pelo Ministério Público

em Delegacias de Polícia ou outÍas repaÍições da Polícia Civil do Estado de Goiás,

exceto aquelas procedidas em celas e carceragens porventu"ra existentes nessas

unidades policiais.
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do mês de maio do ano dois mil e c (04/05/2005).
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competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos

documentos comprobatórios da legalidade da prisão.

§ 2". Concluído o inquérito policial, deverá o seu presidente comunicar à

vítima ãu seu representante legal o encaminhamento dos autos respectivos ao Poder

Judiciario.

AÍ. 5'. Quanto às demais requisições ou solicitações do Ministério Público,

não haven! por parte da Polícia Civil, nenhuma modificação de atendimento'

ArL 6"- Qualquer conÍIito administrativo, decorrente do cumprimento desta

Resolução, estabelecido entre membros do Ministério Público e Delegados de Polícia

haveni de ser dirimido, no âmbito da Polícia Civil, por este Conselho Superior'

AÍt. 7'. A Secretaria-Executiva deste Conselho providencianá a remessa de

cópias desta Resolução às seguintes autoridades:

a) Sr. Secretário da Segtrança Pública e Justiça do Estado de Goias;

b) Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás;

c) Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ;

d) Sr. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

e) Sr. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás; e

f) Sr. Presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia.

Art. 7o. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, que se dará

no Diário Oficial do Estado de Goiás, revogando-se as disposições em confário.

CONSELHO SUPERIoR DE POLÍCIA CIVIL, em Goiânia' aos quatro dias
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