
GRUPO A 
Letalidade das ações  policiais e sua redução por meio do controle externo

1) Toda ação policial com resultado letal deve ser imediatamente notificada ao MP.

2) Os órgãos do MP devem ter pleno acesso à base de dados dos Órgãos que compõem
a Segurança Pública do Estado.

3)  É  recomendável  que  o  MP  tenha  órgãos  de  atuação  especializados,  para
acompanhamento da investigação de morte praticada por policiais.

4) É recomendável  que o membro do MP requisite a instauração de IP por crime de
homicídio para apurar os chamados “autos de resistência seguida de morte”.

5)  É  recomendável  que  o  MP  fiscalize  o  efetivo  cumprimento  da  Lei  de  Acesso  à
Informação pelas Polícias, publicando-se periodicamente em site de internet o número de
mortes  praticadas em confrontos  com a polícia,  e  o respectivo  número de inquéritos
instaurados.

6) O MP deve trabalhar para diminuir o número de mortes por confrontos com policiais e
elevar  a  eficiência  da  elucidação  dos  casos  de  letalidade  da  ação  policial,  sendo
indicadores  de  eficiência  nessa  área:  a  diminuição  das  ocorrências  de  mortes  por
confronto com policiais, a diminuição dos arquivamentos por insuficiência de provas ou
por prescrição nesses casos, e a elevação do número de denúncias, aliados a outros
indicadores.

7) É recomendável que o MP fiscalize a celeridade e eficiência  das investigações de
crimes praticados por policiais, assegurando a prioridade da investigação, nos termos do
art. 13 da Convenção Internacional Contra Tortura e Maus Tratos.

8) Na investigação de mortes violentas por agentes policiais o Órgão do MP deve de
providenciar a vinda para a investigação dos registros eletrônicos de comunicação das
viaturas e o seu órgão despachante, e sua movimentação, se possível complementada
com registros de áudio e vídeo e informáticos. 

9)  É  recomendável  que  o  MP diligencie  junto  às  polícias  a  criação  de  Procedimento
Operacional Padrão para a investigação de mortes praticadas por policiais, que deverá
ser conduzida por órgão central da polícia, o qual deverá ser imediatamente comunicado
da prática do crime.

10) É recomendável que os Ministérios Públicos dos Estados, no exercício do controle
externo da atividade policial, adotem providências no sentido de prevenir o uso excessivo
da força e para reduzir a letalidade da ação policial, a exemplo do que foi feito no âmbito
federal por meio da portaria interministerial nº 4226/2010, que estabelece diretrizes para
as polícias federal e rodoviária federal e para a Força Nacional de Segurança Pública.




