
I  Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do 
Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial

TEMA: O CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 
COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS



“Art. 1º Esta Lei altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para dispor 
sobre os crimes praticados por grupos de extermínio ou milícias privadas.
Art. 2º O art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 6º:
“Art. 121. ...................................................................................
§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade se o crime é praticado com a intenção de fazer 
justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão própria ou de outrem ou pratica-se o crime sob o 
pretexto de oferecer serviços de segurança.”(NR)
Art. 3º O § 7º do art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 129. ...................................................................................
§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4º e 6º do art. 121 
deste Código.
.............................................. ”(NR)
Art. 4º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar acrescido do 
seguinte
art. 288-A:
“Constituição de milícia privada
Art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia
particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos.”

GRUPOS DE EXTERMÍNIO

DEFINIÇÃO

PROJETO DE LEI N.º 370/2007 (APENSO PL N.º 3550/2008) 
REDAÇÃO FINAL



Art. 5º O Capítulo IV do Título X do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 307-A:
“Oferta ilegal de serviço de segurança
Art. 307-A. Oferecer ou prometer serviço de segurança sem autorização legal:
Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.”
Art. 6º Os crimes de que trata esta Lei são considerados ofensa ao Estado democrático de Direito e de 
interesse da União.
Art. 7º Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.”

GRUPOS DE EXTERMÍNIO

DEFINIÇÃO

PROJETO DE LEI N.º 370/2007 (APENSO PL N.º 3550/2008)
REDAÇÃO FINAL



GRUPOS DE EXTERMÍNIO

DEFINIÇÃO

Emenda nº 1
(Corresponde à Emenda nº 1 - CCJ)
Dê-se ao § 6º do art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, na forma do art. 2º do 
Projeto, a seguinte redação:
“Art. 121..............................................................
§ 6º A pena é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o 
pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.” (NR)

Emenda nº 2
(Corresponde à Emenda nº 2 - CCJ)
Dê-se ao art. 288-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, na forma do art. 4º do Projeto, a 
seguinte redação:
“Art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar de qualquer 
espécie, independentemente da finalidade:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos.”

Emenda nº 3
(Corresponde à Emenda nº 3 - CDH)
Suprima-se o art. 5º do Projeto.

Emenda nº 4
(Corresponde à Emenda nº 4 - CCJ)
Suprima-se o art. 6º do Projeto.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N.º 370/2007
APRESENTADAS PELO SENADO FEDERAL

(AINDA NÃO APRECIADAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS)



 Homicídios cometidos com evidências de execução (tiros na região da cabeça)

 Desaparecimentos/mortes sem motivação definida

 Morte de integrantes de grupos sociais específicos (moradores de determinada região, 
indivíduos de uma mesma classe social, integrantes de organizações):

- CE-Cariri-Grupo de extermínio de mulheres

- CE-Fortaleza-Rede Pague Menos

- AL-Moradores de rua

- PB/PE-Defensores dos Direitos Humanos

- GO-Indivíduos com ficha policial/moradores da periferia

- SP-Ribeirão Preto-Crimes de encomenda-Justiceiros

-SP-Baixada Santista-Moradores de determinada região

-RJ-Milícias

GRUPOS DE EXTERMÍNIO

IDENTIFICAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO



 Modo de agir (disparos certeiros, veículos sem identificação, motocicletas guiadas por 
indivíduos com capacete/gorros)

 Laudos de encontro de cadáver (buscas no IML)

 Autos de resistência

 Composição: PMs/Polícia Civil/Milícias privadas

GRUPOS DE EXTERMÍNIO

IDENTIFICAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO



PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JULGADOS STF/STJ

E M E N T A: 
"HABEAS CORPUS" - CRIME DE TORTURA ATRIBUÍDO A POLICIAL CIVIL - POSSIBILIDADE DE O 
MINISTÉRIO PÚBLICO, FUNDADO EM INVESTIGAÇÃO POR ELE PRÓPRIO PROMOVIDA, 
FORMULAR DENÚNCIA CONTRA REFERIDO AGENTE POLICIAL - VALIDADE JURÍDICA DESSA 
ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA - CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AO POLICIAL TORTURADOR - 
LEGITIMIDADE JURÍDICA DO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MONOPÓLIO 
CONSTITUCIONAL DA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA PELO "PARQUET" - TEORIA DOS 
PODERES IMPLÍCITOS - CASO "McCULLOCH v. MARYLAND" (1819) - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA 
(RUI BARBOSA, JOHN MARSHALL, JOÃO BARBALHO, MARCELLO CAETANO, CASTRO NUNES, 
OSWALDO TRIGUEIRO, v.g.) - OUTORGA, AO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELA PRÓPRIA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DO PODER DE CONTROLE EXTERNO SOBRE A ATIVIDADE 
POLICIAL - LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA AO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO - "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. NAS HIPÓTESES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA, O 
INQUÉRITO POLICIAL, QUE CONSTITUI UM DOS DIVERSOS INSTRUMENTOS ESTATAIS DE 
INVESTIGAÇÃO PENAL, TEM POR DESTINATÁRIO PRECÍPUO O MINISTÉRIO PÚBLICO. 
(...)
A QUESTÃO DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE EXCLUSIVIDADE E A ATIVIDADE 
INVESTIGATÓRIA. - A cláusula de exclusividade inscrita no art. 144, § 1º, inciso IV, da Constituição da 
República - que não inibe a atividade de investigação criminal do Ministério Público - tem por única 
finalidade conferir à Polícia Federal, dentre os diversos organismos policiais que compõem o aparato 
repressivo da União Federal (polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia ferroviária federal), 
primazia investigatória na apuração dos crimes previstos no próprio texto da Lei Fundamental ou, ainda, 
em tratados ou convenções internacionais. - Incumbe, à Polícia Civil dos Estados-membros e do Distrito 
Federal, ressalvada a competência da União Federal e excetuada a apuração dos crimes militares, a

GRUPOS DE EXTERMÍNIO

INVESTIGAÇÃO

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC)



PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JULGADOS STF/STJ

função de proceder à investigação dos ilícitos penais (crimes e contravenções), sem prejuízo do poder 
investigatório de que dispõe, como atividade subsidiária, o Ministério Público. - Função de polícia 
judiciária e função de investigação penal: uma distinção conceitual relevante, que também justifica o 
reconhecimento, ao Ministério Público, do poder investigatório em matéria penal. Doutrina. É PLENA A 
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO PODER DE INVESTIGAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POIS 
OS ORGANISMOS POLICIAIS (EMBORA DETENTORES DA FUNÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA) NÃO 
TÊM, NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO, O MONOPÓLIO DA COMPETÊNCIA PENAL 
INVESTIGATÓRIA. - O poder de investigar compõe, em sede penal, o complexo de funções institucionais 
do Ministério Público, que dispõe, na condição de "dominus litis" e, também, como expressão de sua 
competência para exercer o controle externo da atividade policial, da atribuição de fazer instaurar, ainda 
que em caráter subsidiário, mas por autoridade própria e sob sua direção, procedimentos de investigação 
penal destinados a viabilizar a obtenção de dados informativos, de subsídios probatórios e de elementos 
de convicção que lhe permitam formar a "opinio delicti", em ordem a propiciar eventual ajuizamento da 
ação penal de iniciativa pública. Doutrina. Precedentes.
(...)”

(STF, HC 89837, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe-218 
DIVULG 19-11-2009 PUBLIC 20-11-2009 EMENT VOL-02383-01 PP-00104 LEXSTF v. 31, n. 372, 2009, 
p. 355-412)

GRUPOS DE EXTERMÍNIO
INVESTIGAÇÃO

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC)



PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JULGADOS STF/STJ

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA. INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SEM 
PARTICIPAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA 
EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO-CONHECIDO.
1. A teor da pacífica e numerosa jurisprudência, para a abertura da via especial, requer-se o 
prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. A exigência tem como 
desiderato principal impedir a condução ao Superior Tribunal de Justiça de questões federais 
não debatidas no Tribunal de origem.
2. O Ministério Público, por expressa previsão constitucional e legal, possui a prerrogativa de 
instaurar procedimento administrativo de investigação e conduzir diligências investigatórias, 
podendo requisitar diretamente documentos e informações que julgar necessários ao 
exercício de suas atribuições de dominus litis.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o reconhecimento da 
prescrição pela pena em perspectiva (prescrição antecipada), tendo em vista que não existe 
norma legal que a autorize.
4. Recurso especial não-conhecido.”

(REsp 610072/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 
30/10/2008, DJe 24/11/2008)

GRUPOS DE EXTERMÍNIO
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PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JULGADOS STF/STJ

GRUPOS DE EXTERMÍNIO
INVESTIGAÇÃO

 STF:
- HC 94.173/BA
- HC 91.661/PE
- HC 87.610/SC
- RE 468.523/SC

 STJ:
- HC 110.241/PR
- RHC 22.727/GO
- HC 107.939/BA
- EDcl no RHC 18.768/PE
- HC 41.875/SC 

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC)



 Inquérito Civil

 Inquérito Policial Militar (IPM)

 Corregedorias

 Inteligência

 Grupos Especializados do MP

 Atuação conjunta do MP

 Materialidade

GRUPOS DE EXTERMÍNIO

INVESTIGAÇÃO



GRUPOS DE EXTERMÍNIO

INVESTIGAÇÃO

“Art. 1º Na forma do inciso I do § 1º do art. 144 da Constituição, quando houver repercussão 
interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de 
Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de 
segurança pública arrolados no art. 144 da Constituição Federal, em especial das Polícias 
Militares e Civis dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações 
penais:

(...)

III – relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se 
comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte;

(...)”

LEI N.º 10.446/2002 – 6º Mandamento/Ceará



“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. AUTORIA COLETIVA. 
DENÚNCIA TIDA POR GENÉRICA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PEÇA INICIAL 
ACUSATÓRIA E DE OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PACIENTE.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto aos delitos de autoria coletiva, 
não tem exigido que a denúncia desça ao nível dos detalhes e se faça de forma 
pormenorizada. Tal entendimento vem sendo abrandado, havendo decisões no sentido de 
exigir-se, na denúncia, a descrição mínima da participação do acusado, a fim de permitir-lhe o 
conhecimento do que de fato lhe está sendo imputado e, assim, garantir o pleno exercício de 
seu direito de defesa (cf. os HCs 83.369, 80.219 e 80.549). Mesmo essa última orientação 
não dispensa o exame da validade da denúncia sob a ótica de cada processo. No caso, a 
peça acusatória preenche os requisitos minimamente necessários a dar início à persecução 
penal, portando consigo elementos suficientes para que os acusados conheçam os fatos que 
lhes estão sendo imputados e possam deles se defender. Habeas corpus indeferido.”

(STF, HC 83736, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 
CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2004, DJ 18-06-2004 PP-00065 
EMENT VOL-02156-02 PP-00259 RMP n. 22, 2005, p. 444-451)

CRIMES DE AUTORIA COLETIVA
JULGADOS STF/TJ-GO

GRUPOS DE EXTERMÍNIO

INVESTIGAÇÃO



CRIMES DE AUTORIA COLETIVA
JULGADOS STF/TJ-GO

“EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA: CORRUPÇÃO 
PASSIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA 
CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. 
I. - Desde que permitam o exercício do direito de defesa, as eventuais omissões da denúncia, 
quanto aos requisitos do art. 41 do CPP, não implicam necessariamente na sua inépcia, certo 
que podem ser supridas a todo tempo, antes da sentença final (CPP, art. 569). Precedentes. 
II. - Nos crimes de autoria coletiva, a jurisprudência da Corte não tem exigido a 
descrição pormenorizada da conduta de cada acusado. 
III. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não se tranca 
a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime. IV. - H.C. 
indeferido.”

(STF, HC 85726, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 
16/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00050 EMENT VOL-02206-2 PP-00374 LEXSTF v. 27, n. 
323, 2005, p. 444-466 RMP n. 29, 2008, p. 151-167)

GRUPOS DE EXTERMÍNIO

INVESTIGAÇÃO



CRIMES DE AUTORIA COLETIVA
JULGADOS STF/TJ-GO

"APELACAO CRIMINAL. JURI. NULIDADE POSTERIOR A PRONUNCIA. DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITORIO. VIOLACAO INEXISTENTE. 
JULGAMENTO CONTRARIO A PROVA DOS AUTOS. INOCORRENCIA. PERDA DO 
CARGO E PATENTE. CONSEQUENCIA DA CONDENACAO DE MILITARES. I - ALEM DE 
INEXISTENTES, EVENTUAL FALHA DE REPRESENTACAO DO ORGAO MINISTERIAL E 
MATERIA PRECLUSA, NAO SENDO TAMBEM O CASO DE SE RECONHECER NULIDADE 
POSTERIOR A DENUNCIA SE NAO OCORRENTE, A MINGUA DE CARACTERIZACAO DA 
RESPECTIVA CAUSA E EFEITO. II - NAO E CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS A 
CONDENACAO, PELO JURI, DE CO-AUTORES QUE COLABORARAM NA EXECUCAO 
E/OU SEGURANCA DA IMPUNIDADE DOS CRIMES DE TORTURA, HOMICIDIO 
DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTACAO E DESTRUICAO DE CADAVER, SENDO 
CADA AGENTE RESPONSABILIZADO NA MEDIDA DE SUA CULPABILIDADE.  III - A 
PERDA DO POSTO E DA PATENTE DOS OFICIAIS E DA GRADUACAO DAS PRACAS 
DAS POLICIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES NAO PODE 
DECORRER DE EFEITO AUTOMATICO DA CONDENACAO CRIMINAL. PARA SUA 
IMPOSICAO FAZ-SE MISTER PERCORRER PROCEDIMENTO ESPECIFICO, CUJA 
COMPETENCIA ENCONTRA-SE AFETA AO SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO MILITAR 
ESTADUAL. INTELIGENCIA AOS ART. 42, PARAGRAFO 1, 125, PARAGRAFOS 3 E 4, E 
142 PARAGRAFO 3, VI E VII DA CONSTITUICAO FEDERAL. IV - RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDOS."

(TJ-GO, APELAÇÃO CRIMINAL 25934-3/213, Rel. DR(A). ALVARO LARA DE ALMEIDA, 2ª 
CÂMARA CRIMINAL, julgada em 24/02/2005, DJe 14498 de 25/04/2005)

GRUPOS DE EXTERMÍNIO

INVESTIGAÇÃO



CRIMES DE AUTORIA COLETIVA
JULGADOS STF/TJ-GO

“Trata-se, por outro lado, de crimes com multiplicidade de agentes e, nestes casos, o autor é 
tanto o agente que executa o crime por meio de conduta típica, quanto, por exemplo, o 
comandante da tropa que, no comando da Seção denominada P2, tem conhecimento, 
mantém sob seu comando e coordena as operações e atuação dos demais, embora sem 
praticar qualquer ação descrita no fato típico.
(…)
Ademais, por se tratar de crimes monossubjetivos, que podem ser praticados por uma ou 
mais pessoas, incide a norma de extensão do tipo. Ou seja, quando mais de uma pessoa é 
apontada como autor, e a prova não esclarece quem executou a conduta típica, ficando 
demonstrado que as pessoas estavam unidas por um 'vínculo psicológico' (co-autoria ou 
participação), desnecessário, certamente, saber-se qual delas perfez a conduta típica, uma 
vez que tal problemática é resolvida pela hipótese de extensão da figura típica do art. 29, 
caput, do Código Penal: 'quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a 
este cominadas, na medida de sua culpabilidade'.”

(TJ-GO, trecho de sentença de pronúncia, reproduzido no voto do Dr. Álvaro Lara de Almeida, 
Relator da APELAÇÃO CRIMINAL 25934-3/213, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgada em 
24/02/2005, DJe 14498 de 25/04/2005)

GRUPOS DE EXTERMÍNIO

INVESTIGAÇÃO



PROJETO JUSTIÇA PLENA – INQUÉRITOS/AÇÕES

1- Finalidade:

Acompanhamento de processos de relevância social, mediante coordenação de ações 

que possam dar efetividade à jurisdição em demandas de grande interesse da sociedade, 

tendo como meta o monitoramento de 200 processos, sendo 100 demandas no primeiro ano 

e mais 100 no segundo ano.

GRUPOS DE EXTERMÍNIO



2- Inclusão de processos:

Para inclusão no projeto, os processos devem ser indicados por um de seus 

coordenadores ou participantes. O juiz da causa também pode fazer a indicação.

Coordenadores:

Corregedoria Nacional de Justiça – CNJ;

Corregedoria-Geral da Justiça Federal;

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho;

Corregedorias-Gerais das Justiças Estaduais e do Distrito Federal.

Participantes:

Ministério da Justiça;

Advocacia-Geral da União;

Secretaria de Direitos Humanos – SDH;

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP;

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB;

Defensorias Públicas da União e dos Estados;

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – MPF.

PROJETO JUSTIÇA PLENA – INQUÉRITOS/AÇÕES

GRUPOS DE EXTERMÍNIO



CPIs – CÂMARA DOS DEPUTADOS/ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS ESTADUAIS

GRUPOS DE EXTERMÍNIO

Comissão de Segurança da Câmara quer abrir CPI contra grupos de extermínio
Fonte: Correio Braziliense
Reportagem: Renato Alves
Publicação: 11/05/2011

Integrantes da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) da 
Câmara dos Deputados querem instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a 
ação de grupos de extermínio em todo o país. A ideia é motivada pelos resultados da Operação Sexto 
Mandamento, realizada pela Polícia Federal em 15 de fevereiro, quando 19 policiais militares goianos 
acabaram presos por supostamente participarem de um esquadrão da morte (leia Para saber mais).

Os crimes atribuídos a eles em Goiás e os dramas dos familiares das centenas de mortos e de 
36 pessoas desaparecidas após abordagem policial foram denunciados na série de reportagem “Crimes 
de farda”, publicada pelo Correio nas sete edições da semana passada. Ela levou à convocação de uma 
audiência pública na CSPCCO na tarde de ontem. Ao fim da sessão, deputados manifestaram o desejo 
de uma CPI.

Autor do requerimento da audiência de ontem, o deputado Waldir Soares de Oliveira (PSDB-GO) 
também tomou a iniciativa de pedir a apuração contra os grupos de extermínio. “Começo amanhã a 
coleta de assinaturas”, anunciou. De imediato, ele recebeu o apoio de outros parlamentares presentes à 
audiência, como João Campos (PSDB-GO). Além de colegas de partidos, ambos trabalharam como 
delegados da Polícia Civil de Goiás.

Também integrante da CSPCCO e ex-delegado, Lourival Mendes (PTdoB-MA) foi outro a se 
manifestar favoravelmente à abertura de uma CPI. Ele e os demais querem uma ampla investigação, que 
mostre principalmente o envolvimento de autoridades com as matanças protagonizadas por policiais. A 
inclusão de políticos, de magistrados e de promotores de Justiça no rol de suspeitos se deve à Operação 
Sexto Mandamento, que aprofunda as relações de ocupantes de tais cargos com os matadores goianos.



CPIs – CÂMARA DOS DEPUTADOS/ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS ESTADUAIS

GRUPOS DE EXTERMÍNIO

Para João Campos, não há dúvidas do envolvimento de autoridades goianas com o esquadrão 
da morte investigado pela PF. “Grupo de extermínio formado por policiais só existe e se mantém porque 
tem a concordância, o apoio, a ordem de quem está em cima, no poder”, afirmou. Mas ele também disse 
haver mais policiais militares criminosos. “Esse grupo é muito maior. O que foi preso (19) é apenas uma 
amostragem dele”, garantiu.

Waldir de Oliveira também cobra punição às autoridades supostamente envolvidas com o grupo 
de extermínio goiano. “Apenas policiais estão presos. As autoridades envolvidas continuam a circular por 
Goiás em seus carrões importados, pagos com o dinheiro do contribuinte”, disparou. Lourival Mendes 
sugeriu aos colegas de comissão pedir cópias dos grampos telefônicos feitos pela PF. “Mas só uma CPI 
tem tal poder. Esse é mais um motivo para abrirmos uma. A sociedade tem que conhecer esses nomes”, 
destacou. Diálogos interceptados com autorização judicial mostram como os acusados matam suas 
vítimas, gostam de tal prática e a intimidade deles com autoridades.

Testemunhas
O combate aos esquadrões é uma prioridade da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República. Quem garante é o secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana, Ramaís de Castro. Ele participou da audiência de ontem na CSPCCO. Como os parlamentares, 
destacou a operação da PF em Goiás. “Muitas das testemunhas dessa investigação fazem parte do 
nosso programa de proteção à testemunha”, revelou.

Para o secretário, a intervenção da PF em Goiás se fez necessária porque o governo estadual e 
suas polícias não agiram contra a matança promovida por agentes de segurança. “A PF agiu porque 
havia clara violação dos direitos humanos, e, quando isso ocorre, a intervenção federal é prevista na 
Constituição”, ressaltou. Ramaís de Castro disse haver grupos em Goiás e em outros estados brasileiros 
por causa da falta de corregedorias independentes nas polícias. Ele também apoiou a instalação de uma 
CPI para apurar as ações no país.
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CPI propõe tipificação do crime de extermínio
Fonte: Agência Câmara de Notícias
Reportagem: Antonio Júnior
Edição: Paulo Cesar Santos
Publicação: 23/11/2005

A Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou o envolvimento de delegados, juízes, 
promotores e outras autoridades na atividade dos grupos de extermínio no Nordeste propôs em seu 
relatório final, aprovado nesta terça-feira, a tipificação do crime de extermínio. "Nós aprovamos o 
encaminhamento de um projeto de lei tipificando o crime de extermínio e, ao mesmo tempo, solicitamos 
ao Congresso Nacional a instalação de uma CPI mista que possa apurar, em todo o País, a ação dos 
extermínios, que não agem de forma isolada". 

O relatório, do deputado Luiz Couto (PT-PB), recomenda aos governos estaduais que instaurem 
inquéritos para apurar o envolvimento de diversos acusados e ao Ministério Público que proceda a 
investigação no caso de falta de iniciativa do Poder Executivo. O texto recomenda ainda o afastamento 
de policiais civis e militares e a reabertura de inquéritos instaurados e abandonados. 

Crime organizado

De acordo com Luiz Couto, o relatório faz uma análise do quadro de extermínio no Nordeste, 
caracterizando a atividade não como uma ação isolada de pistoleiros e justiceiros, mas como uma 
extensão de outros ramos do crime organizado, como o tráfico de drogas e roubo de cargas. Para Luiz 
Couto, a lei brasileira precisa ser aperfeiçoada para combater melhor esse tipo de crime, e a investigação 
sobre os grupos de extermínio não pode parar. 

A CPI aprovou também a retirada de quatro nomes do relatório: o do ex-governador da Bahia César 
Borges; o da ex-secretária estadual de Segurança Pública da Bahia, Kátia Alves, e os dos deputados
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 estaduais daquele estado Pedro Alcântara e Rogério Andrade. De acordo com o deputado José Carlos 
Araújo (PFL-BA), que solicitou a retirada dos nomes, o relatório avalia que essas pessoas podem estar 
envolvidas com crimes de extermínio, mas não há provas.

O relatório agora será enviado ao presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo, que deverá encaminhá-
lo aos governos estaduais e ao Ministério Público, para a adoção das providências recomendadas.

 CPIs Assembleias Legislativas Estaduais:

- CPI do extermínio de menores no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense: Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (1991);
- CPI do Narcotráfico, Pistolagem e Roubo de Cargas: Assembleia Legislativa do Estado da 
Paraíba (2000);
- CPI da Violência: Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (2001);
- CPI do Extermínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (2006).



GRUPOS DE EXTERMÍNIO

CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA - CDDPH

UF Objetivo

PB e PE Apurar denúncias de atuação de "grupos de extermínios" nos Estados de Paraíba e 
Pernambuco.

PB e PE Realizar gestões junto à Sociedade Civil e aos Poderes constituídos dos estados da Paraíba e 
Pernambuco e autoridades federais com intuito de agilizar a apuração e a punição do 
assassinato do defensor dos direitos humanos, Manoel Mattos, bem como seu processo de 
federalização.

PB e PE Aprovação do relatório parcial da Comissão Especial constituída pela Resolução nº 04/09.

CE para apurar e acompanhar as investigações de violações de direitos humanos e fatos 
conexos, no que concerne aos crimes com características de “pistolagem” - ocorridos no Vale 
do Jaguaribe, Estado do Ceará - e eventuais ações penais decorrentes.

MAPEAMENTO – GRUPOS DE EXTERMÍNIO
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CE Apurar denúncias de atuação de "grupos de extermínios" no Estado do Ceará.

CE RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado de Justiça que, com a 
brevidade possível, determine as medidas cabíveis para que o Departamento de Polícia 
Federal na forma da legislação pertinente (Lei n° 7.102, de 20/06/83; Decreto n° 89.056, de 
24/11/83, art. 32; e Portaria DPF nº 992, de 25/10/95), investigue e apure a responsabilidade 
pelas ações criminosas de milícias privadas – eventualmente incrustadas em empresas 
particulares que exploram serviços de vigilância – e dos “grupos de extermínio” no Estado do 
Ceará e seus eventuais desdobramentos.

CE Restabelecer, com fulcro nos artigos 4º e 6º da Lei n. 4319, de 16 de março de 1964, a 
Comissão Especial constituída pela Resolução nº 13, de 24 de maio de 2005, com objetivo de 
dar continuidade aos trabalhos de apuração de denúncias da atuação de "grupos de 
extermínio" no Estado do Ceará".

CE Apurar denúncias da atuação de grupo de extermínio no Estado do Ceará

CE Subcomissão Especial para desenvolver, no Estado do Ceará, atividades de apuração das 
atuações de grupo de extermínio, dando extensão regional às atribuições da Comissão 
Especial constituída pela Resolução nº 28/2006.

BA Proceder à apuração de denúncias da atuação de “grupos de extermínio” no Estado da Bahia

BA Constituir Subcomissão Especial para apurar denúncias da atuação de “grupos de extermínio” 
no Estado da Bahia e de sua conexão com o tráfico ilegal de entorpecentes.

BA para apurar denuncias da prática de homicídios resultantes da ação de grupo ou grupos de 
extermínio no Estado da Bahia, composta pelos senhores Percilio de Sousa Lima Neto 
(relator), Maria Eliane Meneses de Farias, Romeu Olmar Klich e Flávia Cristina Piovesan.
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BA apurar denúncias de homicídios resultantes da atuação de “grupos de extermínios” em Santo 
Antônio de Jesus, Estado da Bahia.

BA para proceder a apuração da atuação de “grupos de extermínio” em Camaçarí, Santo Antônio 
de Jesus e demais regiões do Estado da Bahia.

BA Incluir nos trabalhos da Comissão Especial constituída pela Resolução n° 21 de 23 de abril de 
2003, a representação encaminhada pela Doutora Olga Regina Santiago Guimarães, Juíza 
Titular da Vara Criminal de Cruz das Almas/BA.

BA RECOMENDAR a abertura de inquérito policial pela Polícia Federal em relação ao 
assassinato de Gerson Jesus Bispo e às denúncias de grupos de extermínio e de execuções 
sumárias, nos municípios de Camaçari e Santo Antônio de Jesus no Estado da Bahia, bem 
como o conseqüente oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Federal e o 
competente processo criminal, instrução e julgamento pela Justiça Federal

SP de apurar denúncias da atuação de “grupos de extermínios” nas cidades de Ribeirão Preto e 
Guarulhos no Estado de São Paulo.

GO para proceder a apuração de denúncias de violações de direitos humanos perpetradas por 
policias civis e militares na região conhecida como “Entorno”, no Estado de Goiás.

GO RECOMENDAR a Comissão Especial constituída pela Resolução n° 27 de 25 de junho de 
2003 com o objetivo de “proceder a apuração de denúncias de violações de direitos humanos 
perpetradas por policias civis e militares na região conhecida como Entorno, no Estado de 
Goiás”, que proceda à verificação de denúncias de violações de direitos humanos em relação 
a violência policial no Distrito Federal, encaminhadas pela Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara Distrital do Distrito Federal.
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GO apurar e acompanhar as investigações dos casos de desaparecimentos e mortes de pessoas, 
envolvendo integrantes da Policia Militar do Estado de Goiás, e eventuais ações penais 
decorrentes.

GO Decidiu:
1) externar PREOCUPAÇÃO ao Governo do Estado de Goiás, quanto à falta de 
elucidação de desaparecimentos e execuções atribuídos à Polícia Militar goiana;
2) refutar a ação intimidatória recentemente adotada por integrantes da ROTAM – Ronda 
Ostensiva Tática Metropolitana, na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás;
3) solicitar rigor nas apurações devidas, de modo a enfrentar com eficácia a violência 
policial.
Ao mesmo tempo, decidiu manifestar apoio e solidariedade ao Deputado Estadual Mauro 
Rubem, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa goiana, 
afirmando que a atividade dessa Comissão, em acompanhar e investigar abusos e desvios 
que constituem inconcebíveis violações dos Direitos Humanos por agentes do Estado, deve 
ter prosseguimento até a sua conclusão, posto que se coaduna com a prevalência do Estado 
Democrático de Direito.

GO Decidiu:
Solicitar ao Ministério da Justiça o exame da viabilidade do condicionamento de repasses de 
recursos federais à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, tal como proposto 
pela Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, em expediente dirigido à 
Procuradoria-Geral da República:
“que o Ministério da Justiça condicione o repasse de recursos federais para a Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de Goiás ao cumprimento das seguintes medidas:
a) investimento em iniciativas que garantam o monitoramento da ação policial como, por 
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GO exemplo, a instalação de Sistema de Posicionamento Global (GPS) nas viaturas;
b) a apuração dos crimes praticados pelo policial militar, em serviço, seja realizada pela 
Polícia Civil, definindo melhor a atribuição da Polícia Judiciária;
c) reestruturação do Instituto de Criminalística ;
d) a integração da cadeira de Direitos Humanos nos cursos de formação e aperfeiçoamento 
da Polícia Militar;
e) a manifestação oficial da Secretaria de Segurança Pública combatendo a ‘doutrina’ de que 
‘bandido bom é bandido morto’, através de portarias, resoluções, seminários, dentre outras  
iniciativas”.

GO com o objetivo de apurar e acompanhar as investigações dos casos e desaparecimentos e 
mortes de pessoas, envolvendo integrantes da Policia Militar do Estado de Goiás, e eventuais 
ações penais decorrentes.

PB, PE, 
CE e BA

apurar denúncias de ações praticadas por grupos de extermínio nos Estados de Pernambuco, 
Paraíba, Ceará e Bahia.

SE Art. 1° Instaurar inquérito, nos termos da alínea “a” do inciso III e inciso XIII do artigo 4º da Lei 
n° 4.319, de 16 de março de 1964, destinado a apurar violações de direitos Humanos, 
consubstanciadas em denúncias de prática de ações organizadas de extermínio e de ameaças 
de morte a jornalistas na cidade de Aracaju/SE.

SE Constituir Subcomissão para, sob a orientação coordenação da Comissão instituída pela 
Resolução CDDPH n° 07/094,prestar auxílio na coleta de provas que instruirão o relatório 
preliminar, tendo por objeto a apuração de violações dos direitos humanos, substanciadas em 
denúncias de prática de ações organizadas de extermínio e de ameaças de morte a jornalistas 
na cidade de Aracaju/SE.
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ES Instaurar inquérito, nos termos da alínea “a” do inciso III e inciso 4º da Lei nº 4319, de 16 de 
março de 1964, destinado a apurar violações de direitos humanos, consubstanciadas em 
denúncia de criminalidade organizada no Estado do Espírito Santo, cuja atuação compreende 
diversos homicídios.

ES Constituir Subcomissão Especial para, sob a orientação e coordenação da Comissão instituída 
pela Resolução CDDPH nº 05/94, prestar auxílio na coleta de provas que instruirão o relatório 
preliminar, tendo por objeto a apuração de violações dos direitos humanos, consubstanciadas 
em denúncias de criminalidade organizada no Estado do Espírito Santo, cuja atuação 
compreende diversos homicídios.

Região 
Nordeste

CONSIDERANDO a gravidade das informações prestadas pelos depoentes nas audiências 
públicas realizadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, destinada a investigar as 
Ações Criminosas das Milícias Privadas e Grupos de Extermínio em toda a Região do 
Nordeste, cujo relator é o Deputado Federal Luiz Couto;
CONSIDERANDO, ainda, deliberação unânime do Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana em sua 163ª reunião ordinária de 24 de maio de 2005, resolve:
EXPRESSAR recomendação ao senhor Presidente da Câmara dos Deputados para que 
determine as providências necessárias à discussão e votação em plenário do Relatório da 
referida Comissão

RJ Constituir Comissão Especial com fulcro nos artigos 4° e 6° da Lei nº 4.319, de 16 de março 
de 1964, para proceder a apuração de execuções sumárias ocorridas na Baixada Fluminense 
no Estado do Rio de Janeiro

RJ Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar a Ação de 
Milícias no Âmbito do Estado do Rio de Janeiro
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