
 
 
 

CARTA DE CONCLUSÕES DO VIII ENCONTRO NACIONAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE 

POLICIAL (VIII ENCEAP) 
 
 

Os membros do Ministério Público, reunidos na Plenária do VIII Encontro 

Nacional do Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial (VIII 

ENCEAP), promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por 

meio da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e 

Segurança Pública (CSP), realizado em 12 de setembro de 2018, em Brasília-DF, 

aprovaram, nos termos do art. 11 do Regimento do Encontro Nacional, a partir 

das discussões havidos nos três Grupos de Trabalho, as seguintes conclusões e 

propostas, sem força vinculante ou deliberativa em relação ao CNMP e ao 

Ministério Público dos Estados e da União: 

 

GRUPO A: A participação do Ministério Público em colegiados de gestão de 
políticas públicas 
 

1) Fomento, pelo Ministério Público, da criação de colegiados de gestão de 

políticas públicas de segurança pública, por via legislativa, nos Estados que não 

os tem; 

2) Participação do Ministério Público, como membro integrante, em 

colegiados de gestão de políticas públicas de segurança, preferencialmente com 

poder de deliberação;  

3) Escolha do membro integrante do Ministério Público, nos colegiados de 

gestão de políticas de segurança pública, deverá recair sobre um dos membros 



 
com atribuição correlata; 

4) Designação, em se tratando de colegiados municipais, deve recair dentre 

os membros com atribuição correlata na respectiva comarca; em colegiados 

federais, a indicação será feita pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais 

(CNPG); e 

5) Participação do Ministério Público nos colegiados de gestão de políticas 

públicas deve ter como foco a redução de crimes contra a vida e de crimes 

violentos contra o patrimônio. 

 
GRUPO B: Manuseio de informações de inteligência produzidas na esfera 
policial pelo Ministério Público 
 

 
1) Incentivar e promover a capacitação dos membros e servidores do 

Ministério Público na área de inteligência;  

2) Trato do trabalho de inteligência como política institucional, devendo-se 

entender tais relatórios, inclusive provenientes do Sistema Penitenciário, como 

informação voltada para formulação e implementação de políticas públicas de 

segurança pública, com criação de um canal técnico (Centro Especializado em 

Inteligência – Regional ou Estadual) para recebimento do relatório de inteligência, 

desempenhando fluxo e filtro das informações para o órgão de execução ou para 

o próprio Centro Especializado nos casos emergenciais; e 

3) Proposição de estudo de viabilidade e interesse com fim de inclusão do 

Ministério Público junto ao SISBIN (Sistema Brasileiro de Inteligência), eis que tem 

por finalidade a utilização de relatórios inteligência pelos órgãos participantes, 

especialmente em virtude da transnacionalidade dos delitos.  

 



 
 
GRUPO C: Os dados e mapeamentos estatísticos de criminalidade urbana, 
especialmente os números de criminalidade violenta, na elaboração dos 
chamados mapas de criminalidade 
 
 

1) Fomento nos Estados, entre os Órgãos de Segurança e Justiça Criminal, do 

compartilhamento de dados da criminalidade, por meio da interoperabilidade 

dos sistemas de dados e informações, nos termos da Lei nº 13.675/2018, no 

exercício do controle externo da atividade policial e tutela difusa da segurança 

pública; 

2) Estímulo nos Ministérios Públicos de iniciativas de projetos de 

mapeamentos da criminalidade por meio da utilização de tecnologias para 

produção de diagnósticos criminais, que servirão de base para a proposição de 

políticas públicas de redução e prevenção da violência e dos delitos (tutela difusa 

da segurança pública); 

3) Fomento, por meio de edição de normas internas da Administração 

Superior, da elaboração de planejamento estratégico por parte das Promotorias 

de Justiça com atribuição criminal e de execução penal com base nos dados e 

mapeamentos estatísticos de criminalidade disponíveis nas Unidades da 

Federação; 

4) Reconhecimento de que o acesso direto do Ministério Público aos bancos 

de dados e informações dos órgãos de segurança pública e justiça criminal é 

imprescindível para o exercício pleno do controle externo da atividade policial e 

da tutela difusa da segurança pública; 

5) Estímulo, no âmbito do Ministérios Público, da participação em redes 

multisetoriais visando a construção de políticas públicas (tutela difusa da 



 
segurança pública) de redução e prevenção da violência e da criminalidade, por 

meio da utilização do diagnóstico criminal; e  

6) Articulação junto aos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado (GAECO) e as unidades de Inteligência e Segurança do 

encaminhamento de relatórios periódicos sobre informações pertinentes às 

organizações e lideranças criminosas para subsidiar a atuação dos Promotores de 

Justiça com atribuição criminal e de execução penal, especificando eventual grau 

de sigilo.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 


