
Enunciados elaborados pelo Grupo de Discussão “Investigações pelo Ministério Público

de Grupos de Extermínio e Mortes Ocorridas Durante Ações Policiais”

• Enunciado 1 – Os Ministérios Públicos, de acordo com suas normas de distribuição

de atribuições, estabelecerão regras para que o promotor natural, em casos que

envolvam mortes ocorridas durante ações policiais, investigue diretamente o fato

ou, no mínimo, acompanhe, desde o início, a investigação policial, se necessário

com o apoio de grupo de atuação especial.

• Enunciado 2 – Proposta de emenda à Resolução n. 20 do CNMP para incluir o

inciso X do art. 4º nos seguintes termos: “Investigar toda e qualquer morte ocorrida

em  ações  policiais  ou  praticadas  por  agentes  estatais,  cujo  fato  deve  ser

imediatamente  registrado  e  comunicado  ao  membro  do  Ministério  Público.”

(Relativa ao item 2 da Carta Contra a Impunidade e a Insegurança)

• Enunciado 3 - Proposta de emenda à Resolução n. 20 do CNMP para incluir o § 2º

ao art. 4º, com a renumeração dos demais parágrafos, nos seguintes termos: “Os

Ministérios  Públicos  criarão  grupos  locais,  regionais  ou  estaduais,  conforme as

necessidades de cada unidade, para procederem a investigações diretas através

de PIC nos casos  de mortes  praticadas por  agentes  estatais  em confrontos  e

atuação de grupos de extermínio.”;

• Enunciado 4 – Os Ministérios Públicos fomentarão, junto aos órgãos de segurança

pública,  a  criação  de  procedimentos  operacionais  mínimos  padronizados  para

investigação  das  mortes  em  confronto  com  agentes  estatais,  objetivando  a

produção das provas técnicas necessárias, inclusive com a preservação do local

do fato, incumbindo aos órgãos ministeriais a fiscalização de seu cumprimento.

• Enunciado 5 – Visando a dar efetividade ao disposto no inciso II  do art.  3º  da

Resolução n. 20 do CNMP, os Ministérios Públicos deverão criar e implementar

Promotorias  de  Justiça  ou  núcleos  com  atribuição  específica  para  o  controle

externo da atividade policial de forma concentrada.

• Enunciado  6  –  Os  Ministérios  Públicos  deverão  realizar  de  forma  permanente

cursos de aperfeiçoamento dos respectivos membros com atribuição na seara do

controle  externo  da  atividade  policial,  devendo  abranger  disciplinas  afetas  às



técnicas de investigação criminal.


