
 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                       

 

Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

No uso da atribuição conferida pelo artigo 147, inciso I, do 

Regimento Interno deste Conselho Nacional, na condição de Conselheiro 

do Conselho Nacional do Ministério Público, tenho a honra de 

apresentar a Vossa Excelência, Proposta de Resolução, com o objetivo 

de criar o Banco Nacional de Monitoramento dos Crimes Violentos 

Letais Intencionais e regulamentar o exercício do Controle Externo da 

Atividade Policial em tais crimes e sua elucidação. 

Além disso, encaminho anexa a esta missiva, a justificativa e o 

texto sugerido por este Conselheiro, requerendo a Vossa Excelência o 

processamento da presente proposta, na forma do artigo 147 e seguintes 

do RICNMP. 

Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2021. 

 

LUCIANO NUNES MAIA FREIRE 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 



 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                       

 

JUSTIFICATIVA 

Evidencia-se no Brasil uma crise sem precedentes que assola a 

segurança pública, descortinada pelo número de mortes violentas e 

crimes das mais diversas espécies, de modo que a presente proposta se 

faz necessária diante da premência de se garantir, através da atuação do 

Ministério Público brasileiro, a efetividade da segurança pública, dever 

do Estado, direito e responsabilidade de todos.  

O modelo tradicional de atuação do Órgão Ministerial na seara 

criminal vem sofrendo aperfeiçoamento. É fato que o empenho 

individualizado dos membros do Ministério Público, por si só, não 

atinge o padrão de eficiência esperado para combater a criminalidade 

epidêmica que se enfrenta na atual conjuntura do país, especialmente no 

enfrentamento aos crimes violentos letais intencionais. 

No plano nacional, observa-se uma heterogeneidade no 

tratamento de dados voltados a identificar o número dos crimes 

violentos letais intencionais. Tal afirmação é reconhecida pela Secretaria 

Nacional de Segurança Pública1 que indicou que muitas são as causas de 

distorção da informação que chega ao conhecimento das autoridades; 

algumas gerais (nascimento, mortes, crimes, educação, renda etc.,) e 

outras específicas, como mortes violentas e crimes. Para isto, apontou: a) 

a alta percentagem da população dos municípios que não apresentam 

 
1 Segurança, Justiça e Cidadania / Ministério da Justiça. – Ano 3, n. 6, (2011). -- Brasília : Secretaria Nacional 

de Segurança Pública (SENASP), 2011  



 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                       

 

informação regular, sobre o total da população do estado, levando, quase 

sempre, à sub-enumeração das mortes; b) a alta percentagem das mortes 

por causas mal-definidas sobre o total das mortes registradas; c) a alta 

percentagem, sobre o total das mortes violentas, dos “homicídios legais”, 

autos de resistência e das mortes com intencionalidade não determinada.  

Oportuno registrar que a promulgação da Lei nº 13.675, de 11 

de junho de 2018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública e o 

Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de 

Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais 

e de Drogas (Sinesp), trouxe melhoria na coleta de dados e informações 

de interesse da segurança pública. No entanto, perceptível que o 

Ministério Público, como titular da ação penal, pode contribuir de forma 

mais efetiva para o desenvolvimento de um banco de dados seguro, que 

possa permitir a indução de políticas públicas, a partir do 

monitoramento da ocorrência e elucidação dos Crimes Violentos Letais 

Intencionais. 

Na terceira edição da reconhecida pesquisa Onde Mora a 

Impunidade?, do Instituto Sou da Paz2, produzido a partir da Lei de 

Acesso a Informação, e cujo relatório de pesquisa foi divulgado em 

setembro de 2020, observou-se que apenas 11 estados brasileiros 

 
2 http://soudapaz.org/o-que-fazemos/conhecer/pesquisas/politicas-de-seguranca-publica/controle-de-

homicidios/?show=documentos#3969 



 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                       

 

forneceram dados que permitiam afirmar quantos homicídios haviam 

sido esclarecidos. 

Em razão das peculiaridades existente nas mais diversas 

unidades federativas há uma relevante disparidade quanto a capacidade 

de esclarecimento de homicídios no Brasil. Neste contexto, exsurge 

importante a criação de uma estrutura institucional que possibilite uma 

mensuração segura do esclarecimento dos Crimes Violentos Letais 

Intencionais no país. 

Partindo do fato de que é o membro do Ministério Público que 

entende se ocorreu, ou não, o exaurimento da investigação criminal, 

realizada pela polícia ou pelo próprio Ministério Público, esta instituição 

pode indicar com segurança os crimes esclarecidos, considerando-se 

para tal o oferecimento da denúncia como marco efetivo da elucidação 

do crime. 

De bom alvitre registrar que, além da titularidade da ação 

penal, o Ministério Público possui em seu favor, como princípio 

institucional, a unidade e indivisibilidade, razão pela qual é órgão 

vocacionado para indicar se houve ou não esclarecimento de um crime. 

Ressalte-se ainda que, este Conselho Nacional do Ministério Público já 

possui ferramentas que monitoram a produtividade e resolutividade de 

suas unidades ministeriais, razão pela qual, com alguns ajustes, estas 

ferramentas podem ser aproveitados para a produção deste importante 



 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                       

 

indicador, que é o Banco Nacional de Monitoramento dos Crimes 

Violentos Letais Intencionais. 

Além dos números de crimes é importante acompanhar a 

persecução criminal dos agentes envolvidos nestes delitos, o que 

necessariamente passa pelos índices de esclarecimento de tais crimes. 

Assim, ao considerar Crime Violento Letal Intencional esclarecido aquele 

em que há oferecimento de denúncia pelo Ministério Público exsurge um 

relevante incremento de cooperação entre os diversos atores do sistema 

de Justiça e de Segurança Pública que viabilizam uma elaboração de 

planejamento institucional efetivamente integrado e participação mais 

efetiva do órgão nas ações estatais e na elaboração de políticas públicas 

voltadas à melhoria da segurança da população. 

Sabe-se que a segurança pública é tutelada constitucionalmente 

e tem sua regra matriz normativa insculpida no art. 144 da CF, que assim 

dispõe: “ A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. 

Por sua vez, o Conselho Nacional do Ministério Público, como 

órgão central, trabalha pelo constante aperfeiçoamento e pela integração 

do Ministério Público, buscando a consolidação de seus princípios 

institucionais de unidade e indivisibilidade, estabelecidos no art. 127, §1º 

da Constituição Federal. Com esse escopo, a Estratégia Nacional de 

Justiça e Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público, 



 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                       

 

por seu Conselheiro Coordenador, desenvolveu a presente proposição 

objetivando aprimorar a atuação dos órgãos do Ministério Público na 

área da segurança pública.  

Ante o exposto, espero contar com o apoio deste Colegiado 

para a aprovação da presente proposição, a qual pretende contribuir 

sensivelmente com a criação de ferramenta que possibilitará monitorar a 

elucidação de crimes violentos letais intencionais, a fim de permitir 

indução de políticas públicas e estratégias institucionais.  

Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2021. 

 

LUCIANO NUNES MAIA FREIRE 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 



 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                       

 

 

RESOLUÇÃO CNMP n° …. , de …. de ….. de 2020. 

 

Cria o Banco Nacional de Elucidação de 

Crimes Violentos Letais Intencionais e 

regulamenta o exercício do Controle 

Externo da Atividade Policial em tais 

crimes e sua elucidação.  

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 

no exercício da competência fixada no artigo 130-A, §2º, inciso I, da 

Constituição Federal, com fundamento nos artigos 147 e seguintes, e 157 

de seu Regimento Interno, e na decisão plenária proferida nos autos da 

Proposição n.º _______________, julgada na __º Sessão Ordinária, 

realizada no dia ___ de  ____ de 2020;  

CONSIDERANDO que o § 2º, do art. 130-A da Constituição 

Federal de 1988 dispõe que compete ao Conselho Nacional do Ministério 

Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério 

Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros;  



 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                       

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no 

exercício de suas atribuições conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e com 

fundamento nos artigos 147 e seguintes do Regimento Interno do 

Conselho Nacional do Ministério Público - RICNMP, nos autos da 

Proposição n°___ , julgada na ... Sessão Extraordinária, realizada em 

2021; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa 

do Brasil estabelece, em seus artigos 127 e 129, que o Ministério Público é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo funções 

institucionais do Ministério Público promover a proteção do patrimônio 

público e social; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 

129, I, aduz que é funções institucionais do Ministério Público promover, 

privativamente, a ação penal pública, na forma da lei. 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público assegurar a 

defesa dos interesses da coletividade quanto aos serviços de relevância 

pública e aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as 

medidas necessárias às suas garantias; 



 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                       

 

CONSIDERANDO que é atribuição Constitucional conferida 

ao Ministério Público, ex vi do art. 129, inciso VII, da Carta da República 

de 1988, o exercício do Controle Externo da Atividade de Policial, a qual 

compreende entre seus objetivos a otimização dos Procedimentos de 

Investigação Policial para a consecução dos fins colimados pela Justiça 

Criminal; 

CONSIDERANDO que é fundamental a adoção de medidas 

positivas pelo Poder Público no sentido de promover a efetiva Segurança 

Pública da população; 

CONSIDERANDO que para atingir resultados mais eficientes 

e ordenados na esfera da Segurança Pública, o Ministério Público, como 

instituição regida pelos princípios da unidade e da indivisibilidade, 

segundo preceitua o § 1º do artigo 127 da Constituição Federal, deve agir 

de forma integrada e em harmonia com técnicas e métodos difundidos 

entre todas as unidades da federação e que garantam a maior proteção 

dos bens jurídicos por ele tutelados; 

CONSIDERANDO que o aumento no número de violência é 

generalizado em todo o país, desde as menores cidades do interior até os 

grande centros urbanos, e que é de suma importância a integração da 

atuação do Ministério Público brasileiro no sentido de proteger o direito 

fundamental à liberdade e à segurança pública. 



 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                       

 

CONSIDERANDO que a segurança pública, dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

CONSIDERANDO que não existe no país um indicador oficial 

do número de Crimes Violentos Letais Intencionais esclarecidos e que o 

Ministério Público já possui informações referentes aos números de 

produção judicial e extrajudicial das respectivas unidades ministerias; 

CONSIDERANDO que a existência de um banco nacional de 

monitoramento de Crimes Violentos Letais Intencionais e sua elucidação 

proporcionaria aos Estado Brasileiro e ao próprio Ministério Público 

importante ferramenta para estratégia de atuação institucional e indução 

de políticas públicas. 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica instituído o Banco Nacional de Monitoramento dos Crimes 

Violentos Letais Intencionais (CVLI), 

 

Art. 2º O Ministério Público brasileiro, como titular da ação penal e 

detentor do Controle Externo da Atividade Policial, deverá 

disponibilizar informações relacionadas à investigação e a elucidação do 

CVLI. 

 

Art. 3º No âmbito do Ministério Público brasileiro, são Crimes Violentos 

Letais Intencionais: o homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, 

roubo seguido de morte “latrocínio”, mortes em decorrência de 

intervenção de agentes públicos, mortes violentas intencionais de 

policiais em serviço e fora de serviço. 



 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                       

 

Parágrafo único: os casos de mortes suspeitas que possam ser 

classificados posteriormente como CVLI deverão ser acompanhadas em 

campo próprio e definidas no prazo de 1 ano como integrantes, ou não, 

do cadastro de CVLI. 

 

Art. 4º O Ministério Público de cada unidade federativa deverá 

encaminhar ao Conselho Nacional do Ministério Público até 31 de 

outubro de cada ano o número de denúncias oferecidas na respectiva 

unidade federativa, referentes aos CVLI ocorridos entre 01 de janeiro e 

31 de dezembro do ano anterior. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do caput, as unidades do Ministério 

Público brasileiro deverão publicar as informações referentes ao CVLI  

em seu sítio eletrônico. 

 

Art. 5º Para efeitos desta Resolução, considera-se CVLI elucidado aquele 

que houver oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. 

Parágrafo único: No demonstrativo explicativo dos números de CVLI 

indicados no art. 3º, será revelada a proporção de CVLI que geram 

denúncias criminais em relação ao número geral de ocorrências do 

período. 

 

Art. 6º O Ministério Público indicará o número de membros que atuam, 

com e sem exclusividade, em Promotorias de Justiça que tenham 

atribuição para o processamento de CVLI. 

 

Art. 7º Para fins de estabelecimento de políticas institucionais de 

combate à criminalidade, a partir de 1 (um) ano da vigência desta 

Resolução, além dos números estratificados de CVLI, os dados apurados 

deverão indicar idade, raça e gênero da vítima e do denunciado, bem 

como a motivação do crime. 

Parágrafo único: para fins de motivação serão considerados as seguintes 

hipóteses: tráfico de drogas, intervenção legal, milícia ou extermínio, 

passional, bala perdida, latrocínio, violência doméstica, discriminação de 

gênero, questões de raça e fútil (brigas/discussão). 

 



 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                       

 

Art. 8º A transparência indicada por esta Resolução não enseja a 

identificação pessoal dos envolvidos nos processos criminais. 

 

Art. 9º O Conselho Nacional do Ministério Público, a partir da 

consolidação das informações, estabelecerá o Indicador Nacional de 

Homicídios Esclarecidos. 

 

Art. 10º A inação no atendimento desta resolução, além de fazer incidir o 

disposto no art. 32 da Lei de Acesso à Informação, ensejará aplicação das 

medidas administrativas no âmbito do Ministério Público. 

 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 


