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RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N° 01/2021/MP/1ªPJCRIM 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio dos 

Promotores de Justiça que subscrevem, usando das atribuições que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal e normas legais infraconstitucionais, escorado nos fatos sociais e 

fundamentos jurídicos adiante expostos: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público o controle 

externo da atividade policial, nos termos insculpidos no artigo 129, inciso VII, da Constituição 

Federal e no artigo 52, inciso I e inciso IX, da Lei Complementar Estadual 057, de 06 de julho 

de 2006; 

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério Público é o Dominus Litis, ou 

seja, Dono da Ação Penal, cabendo a este o início da persecução penal, através da ação penal 

pública incondicionada e que o art. 55, parag. Único, inc. IV, da Lei Complementar Estadual 

057/2006 preconiza a expedição de recomendações; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 129, inc. I, prevê 

que é função institucional do Ministério Público, promover, privativamente, a ação penal 

pública na forma da lei; 

                            CONSIDERANDO que o art. 100, parag. 1º, do Código Penal Brasileiro, 

vaticina que a ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o 

exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça; 

CONSIDERANDO o artigo 53, da Resolução n.º 007/2019-CPJ/MPPA, de 

06 de junho de 2019, cabe ao Ministério Público, de ofício ou mediante provocação, nos autos 

de inquérito civil, procedimento administrativo ou procedimento preparatório, expedir 

recomendação objetivando o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe incumbam 

defender e, sendo o caso, a edição ou alteração de normas;                                      

CONSIDERANDO que em visita carcerária presencial, no prédio da 20ª 

Seccional de Polícia Civil de Parauapebas, na data de 28 de abril de 2021, a Promotora de 

Justiça Magdalena Torres Teixeira constatou, in loco, a existência de sala própria para a 

realização de reconhecimento dos presos por parte das vítimas e testemunhas; 
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CONSIDERANDO que, no ato da visita ora mencionada, verificou-se, 

ainda, que a sala de reconhecimento não se encontrava sendo utilizada para os fins contidos no 

art. 226 do CPP, uma vez que estava se destinando para guardar materiais de limpeza do prédio; 

CONSIDERANDO as inúmeras informações, durante a oitiva das vítimas e 

testemunhas e interrogatório dos detentos, que o reconhecimento na delegacia não fora 

realizado na sala especial destinada a este escopo e sim através de fotografias contidas nos 

arquivos dos computadores e celulares da 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas; 

CONSIDERANDO que o modo de reconhecimento dos presos pelas vítimas 

e testemunhas, utilizado corriqueiramente na 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas, 

não corresponde ao previsto no ordenamento processual penal pátrio, o que vem ocasionando 

prejuízos ao regular andamento dos feitos criminais; 

CONSIDERANDO também que a sala de reconhecimento da 20ª Seccional 

de Polícia Civil de Parauapebas apresenta mofo e baixa claridade, sem nenhum ponto de 

ventilação ou de circulação de ar; 

CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Administrativo SIMP nº 

003661-030/2021 para acompanhar e fiscalizar a adequação e eventuais reformas da 20ª 

Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas/PA; 

RESOLVE, nos termos das disposições do artigo 27, § único, inciso IV, da 

Lei nº 8.625/93, bem como no contido no artigo 55, § único, inciso IV, da Lei Complementar 

Estadual nº 057/06:  

1. RECOMENDAR, a contar do recebimento desta, ao 

Excelentíssimo Diretor da 20ª Seccional de Polícia Civil De 

Parauapebas/PA, o Delegado ÉLCIO FIDÉLIS DE DEUS:  

 

 

a) No prazo de 10 (dez) dias, providencie a remoção de todos 

os materiais de limpeza, móveis e outros objetos que estão 

sendo armazenados inadequadamente no interior da sala de 

reconhecimento da delegacia, de modo a tornar o local 

adequado somente para os fins apregoados no art. 226, 

incisos de I a IV do CPP; 

b) Proceda-se durante a realização do reconhecimento por parte 

das vítimas e testemunhas dos crimes em apuração, que seja 

sempre respeitada a disposição legal vaticinada no artigo 226, 

II, do Código Penal, onde esclarece que; “a pessoa cujo 

reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao 
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lado de outras, que com ela tiverem qualquer semelhança, 

convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a 

apontá-la”; 

c) Proceda-se ao registro fotográfico ou em vídeo do momento 

do reconhecimento, nos moldes do dispositivo acima 

mencionado, bem como seja acostado aos autos Inquérito 

Policial, dos Autos de Prisão em Flagrante e dos Termos 

Circunstanciados de Ocorrência; 

d) Adaptar a sala de reconhecimento para que também o local 

apresente ventilação e circulação de ar, de modo a permitir a 

salubridade do espaço; 

e) Envide esforços imediatos para cumprir o determinado, de 

modo com que a prova de autoria e materialidade não fique 

comprometida; 

 

Neste ato, ADVERTE aos presentes direcionados que a inobservância da 

presente Recomendação acarretará a adoção pelo Ministério Público de todas as medidas 

judiciais e extrajudiciais cabíveis, devendo ser encaminhado a este órgão as respostas às 

determinações, no prazo de 10 (dez) dias, a ser enviado no e-mail funcional: 

mpparauapebas@mppa.mp.br. 

Solicita-se que os meios de comunicação locais divulguem a presente 

Recomendação, em especial, canais de notícias locais e veículos de rádio difusão, promovendo 

a ampla divulgação e visando informar o maior número de pessoas possíveis. 

Solicita-se que o apoio administrativo remeta e encaminhe cópia da presente 

recomendação aos interessados abaixo discriminados, por meio eletrônico, com pedido de 

confirmação do recebimento. Após, envie-se cópia ao setor de comunicação do Ministério 

Público para a divulgação no site da instituição.  

Interessados a serem feitas cópias da presente Recomendação: 

 

1) Ao Excelentíssimo Juiz de Direito-Diretor do Fórum desta Comarca;  

2) Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Parauapebas; 

3) Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Parauapebas;  

4) Aos Excelentíssimos Delegados (as) lotados (as) no Município de 

Parauapebas, devendo o fazer na pessoa do Diretor da 20ª Seccional 

de Polícia Civil de Parauapebas; 

5) Ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Superior do 

Ministério Público do Estado do Pará;   

6) Ao Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral do Ministério Público 

do Estado do Pará; 
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7) Ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério 

Público do Estado do Pará;  

8) Aos Excelentíssimos Promotores (as) de Justiça – Coordenadores (as) 

dos Centro de Apoio Constitucional e do Centro de Apoio Criminal 

do Ministério Público do Estado do Pará; 

9) À Excelentíssima Promotora de Justiça – Coordenadora do Polo 

Sudeste Dra. Vanessa Galvão Herculano. 

10) À Presidente da Subseção da OAB de Parauapebas Dra. Maura 

Paulino; 

11) À Excelentíssima Coordenadora da Defensoria Pública do Estado do 

Pará de Parauapebas Dra. Kelly Aparecida Soares; 

 

Registre-se no Procedimento Administrativo SIMP nº 003661-030/2021. 

Publique-se e Cumpra-se, assim como seja arquivada cópia em pasta própria.  

Parauapebas/PA, 28 de maio de 2021. 

 

 

MAGDALENA TORRES TEIXEIRA 
Promotora de Justiça – Titular da 1ª PJ Criminal de Parauapebas 

Exercendo suas funções por meio do trabalho remoto, considerando o ATO CONJUNTO N.º 

001/2020-MP/PGJ/CGMP. 

 

 

 

 

 

JOSÉ ALBERTO GRISI DANTAS 
Promotor de Justiça - Titular de Eldorado dos Carajás/PA, respondendo pelo 2º Cargo 

Criminal de Parauapebas/PA 
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