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PROCESSO n° 19.00.2019.0006317/2021-60 

 
DESPACHO

 

Excelentíssimo senhor Presidente,

 

 

 Temos a honra de apresentar a Vossa Excelência, nos termos do art. 147 do
Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, Proposta de Resolução, que
regulamenta, no âmbito do Ministério Público, a tutela coletiva de segurança pública e o
controle externo da atividade policial.

Encaminhamos no anexo, a justificação e o texto sugestivo da Proposta de
Resolução.

  Brasília/DF, 19 de outubro de 2021.

 

 

Marcelo Weitzel Rabello de Souza
Presidente da Comissão do Sistema Prisional e Controle Externo da Atividade Policial e

Segurança Pública
Conselheiro

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Weitzel Rabello de Souza,
Conselheiro do CNMP, em 19/10/2021, às 10:27, conforme § 3º do art. 4º do Decreto
nº 10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8
DE AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0546099 e o código CRC 9E54286C.
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PROCESSO n° 19.00.2019.0006317/2021-60 

 
DESPACHO

 

JUSTIFICATIVA

 

 

Apresento aqui, proposta de Resolução que visa substituir a Resolução nº 20
de 28 de maio de 2007, a regulamentar a fiscalização quanto ao exercício do controle externo
da atividade policial, tendo como base a tutela coletiva de segurança pública, por parte dos
Membros do Ministério Público.

Como sabido, a Constituição Federal em seus artigos: 127 e 129, instituiu
enormes propósitos de atuação por parte do Ministério Público, valendo aqui em apreço a
contido na proposta, a defesa e respeito aos interesses sociais e individuais indisponíveis, o
que conduz ao consectário de que suas atividades devem alcançar a prestação estatal na área
de segurança pública, mormente no que concerne a atividade de controle policial.

Apesar de haver uma regulamentação presente, Resolução nº 20, já
mencionada, esta se mostrou defasada frente à complexidade cada vez maior por parte do
sistema segurança pública, complexidade esta retratada não apenas na estrutura orgânica,
pessoal e material que abraça o sistema de segurança pública em geral e o sistema de atuação
policial em particular, mas, também ampliada, em face do brutal choque tecnológico ocorrido
na área de registro de dados e imagens, que em velocidade cada vez mais crescente
amplificam a necessidade do controle tendo em vista que, se uniforme, perene e simétrica no
seu desenvolvimento tecnológico, desinforme, precário e assimétrico é sua atuação quando
temos como quadro o mapa e vemos quanto a sua geografia, em sentido amplo, é dispare entre
os vários entes da Federação.

A proposta que ora se anuncia, demonstra sensibilidade com a nossa
realidade, com o otimismo e certeza de que o Conselho Nacional do Ministério Público,
instituição de fomento de boas práticas junto ao MP brasileiro, pode acreditar em uma atuação
mais eficaz, otimista na produção de resultados que acolham uma solução que caminhe para
proximidade do ideal, em parceria, em colaboração com os diversos órgãos que integram este
vasto e delicado sistema que corresponde à segurança pública.

Nesse sentido, os objetivos pleiteados por aqueles que integraram o Grupo
de Trabalho, não se mostraram e aqui não se pretende ao presentar, restrito a atuação
eminentemente de acompanhamento persecutório, ou mesmo de visitas formais em unidades
policiais, periciais e destacamentos militares. Busca sim, por meio da tutela coletiva de
segurança pública, maior eficácia, resultados que possam ser medidos, apreciados e
aprimorados.

Esta busca por uma excelência maior e mais atual do alcance da tutela
coletiva, em que pese disposições contidas nos artigos 127, caput, arts. 129, I, II, III e VII
todos da Carta Maior, iniciou-se de forma pontual quando da atenção dispensada no ano de
2007, por força da Resolução nº20, ao se prever um controle concentrado sobre a atividade
policial. Em sua caminhada por parte deste colegiado, tivemos a Resolução nº 129, de 22 de
setembro de 2015, motivada pela observação do alto número de mortes decorrentes de
atividades policiais, quando então se buscou concluir um conjunto de diretrizes institucionais
afetas ao exercício do controle externo da atividade policial nas investigações de mortes
decorrentes de intervenções policiais.
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A fim de lenir a exigência de uma visão sistêmica e atual perante o temário é
que a Presidência deste Conselho, em 6 de janeiro de 2021, instituiu um Grupo de Trabalho
com o objetivo de empreender estudos para o aperfeiçoamento das Resoluções 20 e 129 (cf.
Portaria CNMP-PRESI nº 2/2021), ora consolidados no texto que se apresenta como proposta
de Resolução.

A presente proposta teve como princípio de atuação o que preconizava a
Presidência do CNMP como ainda, se formulou em obediência e disciplina de critérios a
merecerem serem elencados de forma sistêmica no texto resolutivo, sem descurar da
diversidade de situações e problemas que cercam o campo da segurança pública e sua
distribuição de responsabilidades, como por exemplo, aquele evidenciado quanto à
governança, por parte de diagnóstico produzido pelo Tribunal de Constas da União, (cf. TC
018.922/2013-9, Rel. Min. José Jorge, 23.4.2014; TC 020.481/2016-0, Rel. Min. José Múcio
Monteiro, 7.4.2017; TC 012.802/2017-4, Rel. Min. Ana Arraes, 21.3.2018; TC 018.492/2019-
3. Rel. Min. Ana Arraes, 13.5.2020).

Vale destacar, como atualidade cuja solução é perseguida pela proposta, o
contido em decisão do STF, (cf. STF, ADPF n. 635, Rel. Min. Edson Fachin), bem como,
quanto da Corte Interamericana de Direitos Humanos (cf. CIDH, Caso Favela Nova Brasília
vs. Brasil, Rel. Juez Eduardo Vio Grossi), ambos com critérios de atuação incorporados a
presente proposta, bem como ainda a previsão de atendimento ao disposto na Lei nº
13.675/2018, norma que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, com seu elenco de
princípios, objetivos, ações que correspondem a política pública de segurança pública.

Conscientes que a tutela coletiva da segurança pública é tarefa que somente
se conclui com a participação de todos os envolvidos, mesmo ciente do papel limitador deste
Conselho ao exigir atuação apenas no âmbito do Ministério Público, procurou a iniciativa
demonstrar e incentivar a interlocução entre os vários atores que com ela dialogam, tanto no
âmbito interno como externo (tanto entre Ministérios Públicos estaduais e Ministério Público
da União, como ainda, dentro do próprio ramo e unidade), deixando clara a parte que toca ao
Ministério Público e sua humildade frente à tão relevante problema social, mas também a sua
necessidade de com outros interagir, bem como, aprimorar sua evolução no campo da
fiscalização e fomento de políticas saudáveis ao cidadão e administradores.

Sobre o contido no paragrafo antecedente, poderão ler e apreciar medidas
que envolvem desde atendimento, acolhimento e orientação as vítimas de delitos, como ações
coordenadas entre os vários órgãos que integram a segurança pública, um cuidado extremo
com as novas tecnologias utilizadas no campo persecutório, até se atualizar parâmetros de
atuação e maior presença de estudo, no que tange a letalidade e vitimização policial.

Se tal não bastasse, procurou-se ainda, observar o básico e ter com ele a
merecida importância no contexto segurança pública, qual seja o respeito básico e diário dos
direitos fundamentais que devem ser inerentes em sua aplicação a pessoa humana, direitos
previstos e assegurados pela Constituição Federal e por Tratados Internacionais os quais o
Brasil é signatário.

Para tal mister, indicou a proposta que se tenha uma estratégia institucional
para o enfrentamento do baixo índice de conversões em Inquéritos Policiais, comuns ou
militares, quando da ocorrência de letalidade produzida ou supostamente produzida por
policiais, maior atenção e posicionamento no que concerne a cadeia de custódia, além do
tratamento a ser dispensado em área tecnológica aqui por vezes repetidamente mencionada.

Ao ter contado com a colaboração valiosa de membros e servidores do
Ministério Público brasileiro, esta proposta reforça a missão do Conselho Nacional do
Ministério Público de produzir e disseminar evidências para a atuação dos membros e propor
estratégias de atuação que atendam aos reclamos da sociedade.

Com esta justificativa, submete-se a proposta à aprovação do Plenário, após
regular tramitação, sugerindo a sua devida aprovação, nos termos da minuta anexa.

 
Brasília/DF, 19 de outubro de 2021.

 

Marcelo Weitzel Rabello de Souza
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Presidente da Comissão do Sistema Prisional e Controle Externo da Atividade Policial e Segurança
Pública.

Conselheiro Nacional

 
 
 

 
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Weitzel Rabello de Souza,
Conselheiro do CNMP, em 19/10/2021, às 10:30, conforme § 3º do art. 4º do Decreto
nº 10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8
DE AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0546113 e o código CRC 95CF6476.



PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.º , DE ... DE ........... DE 2021 

 

Regulamenta, no âmbito do Ministério Público, a 

tutela coletiva de segurança pública e o controle 

externo da atividade policial. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no 

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

e com fundamento nos artigos 147 e seguintes, e 157 de seu Regimento Interno; 

 

Considerando o disposto no artigo 127, caput e artigo 129, incisos I, 

II, III e VII, da Constituição Federal; 

Considerando que o exercício dessas funções tem por primado a 

dignidade da pessoa humana, a construção de uma sociedade livre de 

ilegalidade ou abuso de poder, a promoção do bem de todos, sem qualquer 

forma de discriminação, e, finalmente, a observância dos princípios informadores 

das relações internacionais, notadamente a prevalência dos direitos humanos 

(CF, art. 1º, III, art. 3º, I e IV, e art. 4º, II); 

Considerando que essas prioridades se encontram delineadas como 

premissas fundamentais na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotados pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, respectivamente, em 10 de dezembro de 1948 e 16 

de dezembro de 1966, este último promulgado pela República Federativa do 

Brasil por meio do Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992;  

Considerando a necessidade de observância das normas vigentes 

na Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanas ou Degradantes e no Protocolo Facultativo à Convenção contra a 

Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes, 

promulgados através dos Decretos n.º 40, de 15 de fevereiro de 1991 e n.º 483, 

de 20 de dezembro de 2006, assim como o Protocolo Brasileiro de Perícia 

Forense no Crime de Tortura instituído pela Secretaria Especial de Direitos 

Humanos da Presidência da República, através da Portaria de junho de 2003; 

Considerando as normas do intitulado Protocolo de Istambul, 

apresentado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 



Humanos, em 09 de agosto de 1999, cuja observância restou referida pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público através de sua Recomendação n.º 31, 

de 27 de janeiro de 2016, com o propósito de atender a obrigação do Estado 

brasileiro de investigar, de forma eficiente e imparcial, as violações de direitos 

humanos praticadas por profissionais de segurança pública; 

Considerando o que prevê o Código de Conduta para Funcionários 

Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotado pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, no dia 17 de dezembro de 1979, através da Resolução n.º 34/169, que 

também entrega ao Estado brasileiro o dever de evitar o uso excessivo da força 

e o cometimento de abusos no desempenho da atividade policial; 

Considerando, outrossim, a Lei nº 13.060/2014, que disciplina o uso 

de instrumentos de menor potencial ofensivo e a Lei nº 13.675/2018, que criou o 

Sistema Único de Segurança Pública, as quais estabelecem diretrizes para o uso 

da força pelos agentes de segurança pública e objetivam reduzir paulatinamente 

os índices de letalidade resultantes de ações policiais; 

Considerando o que dispõem o artigo 9º da Lei Complementar n.º 

75, de 20 de maio de 1993 e o artigo 80 da Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 

1993; 

Considerando a necessidade de regulamentar no âmbito do 

Ministério Público a tutela coletiva de segurança pública, bem como atualizar as 

normas atinentes ao controle externo da atividade policial; 

 

RESOLVE expedir a seguinte RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. Esta Resolução regulamenta as atribuições do Ministério Público na 

tutela coletiva de segurança pública e no exercício do controle externo da 

atividade policial. 

§ 1º A tutela coletiva de segurança pública e o exercício do controle externo da 

atividade policial não se limitam às atribuições do Ministério Público na área 

criminal, nem aquelas de cunho meramente procedimental. 

§ 2º A abrangência e as especificidades relacionadas ao exercício das 

atribuições referidas no caput devem ser consideradas por cada Ministério 

Público na elaboração de seus planos, programas e projetos de atuação. 

 



CAPÍTULO I 

DA TUTELA COLETIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

SEÇÃO I 

Das Diretrizes 

 

Art. 2º. São diretrizes de atuação do Ministério Público no exercício da tutela 

coletiva de segurança pública: 

I – zelar por uma atuação institucional coordenada, transversal e planejada de 

fomento e fiscalização de políticas de segurança pública; 

II – zelar por uma atuação estatal integrada no desenvolvimento de programas, 

projetos e ações de segurança pública, nos planos federal, estadual e municipal; 

III – zelar pela efetiva interlocução e integração entre as ações do sistema de 

justiça, órgãos de segurança pública e demais instituições de relevância social 

que possuam atividades relacionadas à área; 

IV – zelar pelo acesso, tratamento e sistematização de dados e informações de 

segurança pública, para fins investigativos, operacionais e estratégicos; 

V – zelar pela participação social; 

VI – zelar para que as políticas de segurança pública promovam o atendimento, 

acolhimento e orientação às vítimas de delitos; 

VII – zelar para que as políticas de segurança pública tenham por fundamento a 

prevenção, controle e repressão da criminalidade e estejam orientadas, 

prioritariamente, aos focos etário, social, territorial e repressivo, entendendo-se 

como tais: 

a) foco etário: população juvenil de 15 a 24 anos; 

b) foco social: adolescentes em conflito com a lei, jovens egressos do sistema 

prisional, população em situação de rua, famílias expostas à violência urbana, 

vítimas de crimes e mulheres em situação de violência; 

c) foco territorial: regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e demais áreas 

que apresentem altos índices de homicídios e crimes violentos; 

d) foco repressivo: enfrentamento do crime organizado. 

 

SEÇÃO II 

Da Integração Institucional 



 

Art. 3º. A atuação do Ministério Público na tutela coletiva de segurança pública, 

respeitada a autonomia administrativa e a independência funcional de todas as 

unidades envolvidas, demanda a adoção de atividades conjuntas e articuladas: 

I – entre os ramos do Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos 

Estados;  

II – entre os órgãos de execução e auxiliares de um mesmo Ministério Público 
que possuam atribuições relacionadas às políticas de segurança pública.  

III – entre os ramos e órgãos contidos nos incisos I e II e os órgãos da 
Administração Pública relacionados à segurança pública. 

 

Art. 4º. Cada Ministério Público deverá normatizar a distribuição e os limites das 

atribuições de tutela coletiva de segurança pública, com atenção à designação 

de órgão que, especificamente:  

I – coordene a elaboração de diagnósticos e efetue o monitoramento e a 

fiscalização das políticas de segurança pública, nos termos desta Resolução; 

II – promova um alinhamento interno pautado em objetivos e prioridades 

institucionais relacionadas à área de segurança pública;  

III – coordene a transmissão de informações entre órgãos de segurança pública 

e órgãos de execução do Ministério Público; 

IV – desenvolva planos de atuação e projetos executivos, com análise de 

resultados, a serem mensurados a partir de metas e indicadores; 

V – fomente a existência de espaços de diálogo e interação permanente do 

Ministério Público com atores da sociedade civil organizada e comunidade 

científica. 

Parágrafo único. Os dados produzidos pelo Ministério Público a partir dos 

relatórios de controle externo da atividade policial deverão ser considerados pelo 

órgão mencionado no caput que, preferencialmente, indicará os pontos de 

atenção e orientação para as visitas e inspeções subsequentes.  

 

SEÇÃO III 

Das Atividades de Tutela Coletiva 

 



Art. 5º. A tutela coletiva de segurança pública reúne ações de diagnóstico, 

monitoramento e fiscalização de políticas de Estado, de forma planejada, 

consistente e continuada, com a finalidade de:  

I – prevenção, controle e repressão da criminalidade; 

II – observância da legalidade, eficácia e eficiência da atuação estatal; 

III – respeito aos direitos fundamentais assegurados na Constituição, nos 

tratados internacionais e nas leis; 

§ 1º. As ações deverão priorizar a adoção de ferramentas tecnológicas e 

sistemas que permitam a coleta, tratamento e interoperabilidade de dados e 

informações de segurança pública. 

§ 2º. Os Ministérios Públicos buscarão junto aos órgãos do Sistema Único de 

Segurança Pública o acesso, a interoperabilidade de dados, informações e 

sistemas voltados ao diagnóstico, monitoramento e fiscalização das ações de 

segurança pública. 

§ 3º. O acesso e interoperabilidade mencionados no parágrafo anterior 

abrangerá, sempre que possível, o compartilhamento de transmissão de dados, 

áudios, imagens produzidos, controlados e mantidos por centrais de 

monitoramento e armazenamento. 

 

Art. 6º. A elaboração de diagnósticos observará a contínua consolidação e 

análise de dados e informações provenientes: 

I – do exercício do controle externo da atividade policial, inclusive através das 

visitas técnicas realizadas pela Instituição; 

II – dos sistemas gerenciados pelos órgãos de segurança pública em seus 

respectivos âmbitos de atuações; 

III – do monitoramento das políticas de segurança pública que impactem nas 

atividades finalísticas do Ministério Público. 

Parágrafo único. A elaboração de diagnósticos objetivará a produção de estudos, 

estatísticas, análises de resultados, definições de metas e indicadores que 

subsidiem o monitoramento e a fiscalização das políticas de segurança pública. 

 

Art. 7º. A tutela coletiva de segurança pública deverá se pautar em evidências e 

buscar proatividade e resolutividade da atuação institucional para o 

monitoramento e a fiscalização das políticas, com atenção aos seguintes pontos:  



I – o caráter estratégico das atividades coordenadas com os demais atores 

estatais de segurança pública, sem prejuízo do uso de instrumentos 

administrativos, cíveis e criminais que se façam necessários; 

II – o diálogo permanente e o intercâmbio com os demais órgãos de controle e 

fiscalização das políticas de segurança pública; 

III – as peculiaridades municipais, regionais e estaduais; 

IV – a existência de planos de ação em curso; 

V – as previsões orçamentárias relacionadas às políticas de segurança pública 

e suas execuções, em especial de repasses oriundos de fundos estatais; 

VI – a efetiva transparência dos programas, projetos e ações relacionados a 

essas políticas. 

 

CAPÍTULO II 

DO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 

 

Art. 8º. Estão sujeitos ao controle externo do Ministério Público, na forma do art. 

129, inciso VII, da Constituição Federal, da legislação em vigor e da presente 

Resolução, os órgãos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, 

bem como as polícias de qualquer outro órgão ou instituição, a que se atribua 

parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e a 

persecução penal. 

 

SEÇÃO I 

Dos Objetivos e das Funções 

 

Art. 9º. O controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como 

objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos empregados 

na execução finalística da atividade policial, bem como a integração das funções 

do Ministério Público e das Polícias voltadas para a persecução penal e o 

interesse público, atentando, especialmente, para:  

I – o respeito aos direitos fundamentais e à preservação dos direitos humanos 

assegurados na Constituição Federal, nos tratados internacionais e nas leis; 

II – a manutenção da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio público;  



III – a prevenção da criminalidade, bem como a legalidade e efetividade das 

ações policiais ostensivas; 

IV – a finalidade, celeridade, eficácia, aperfeiçoamento e indisponibilidade das 

atividades de investigação criminal conduzidas por órgãos de segurança pública; 

V – a prevenção ou a correção de irregularidades, ilegalidades ou de abuso de 

poder relacionados às atividades de investigação criminal e de natureza 

correicional conduzidas por órgãos de segurança pública; 

VI – a superação de falhas na produção probatória, inclusive técnicas, para fins 

de investigação criminal;  

VII – a probidade administrativa no exercício da atividade-fim policial. 

Parágrafo único. O controle externo da atividade-fim policial não limita as demais 

funções institucionais do Ministério Público que zelem pelos serviços de 

relevância pública relativos à atuação policial. 

 

Art. 10. As funções de controle externo da atividade policial serão exercidas por 

intermédio das seguintes modalidades:  

I – em sede de controle difuso, por todos os membros do Ministério Público com 

atribuição nas áreas criminal ou cível, quando do exame de procedimentos 

investigatórios de qualquer natureza, bem como processos judiciais que lhe 

forem atribuídos; 

II – em sede de controle concentrado, por órgãos especializados que deverão 

dispor de condições materiais, técnicas e operacionais necessárias e 

compatíveis para o exercício dessas atribuições. 

Parágrafo único. Em casos mais graves e complexos, fica autorizada a atuação 

conjunta entre órgãos de execução com atribuições de controle difuso e 

concentrado. 

 

Art. 11. Para o exercício das atribuições de controle externo da atividade policial, 

o Ministério Público, observadas as hipóteses de reserva constitucional de 

jurisdição e sem prejuízo de outras providências inerentes a sua atribuição, 

poderá: 

I – ter livre ingresso em estabelecimentos ou unidades policiais, bem como em 

aquartelamentos militares; 



II – ter acesso a quaisquer informações, registros, dados e documentos, 

informatizados ou não, relativos, direta ou indiretamente, à atividade-fim policial, 

incluindo as de polícia técnica desempenhadas por outros órgãos, em especial, 

quanto: 

a) aos registros de mandados de prisão; 

b) aos registros de fianças; 

c) aos registros de armas, valores, substâncias entorpecentes, veículos e outros 

objetos apreendidos; 

d) aos registros de ocorrências policiais, representações de ofendidos e notitia 

criminis;  

e) aos registros de inquéritos policiais, termos circunstanciados e boletins de 

ocorrências infracionais; 

f) aos registros de cartas precatórias;  

g) aos registros de diligências requisitadas pelo Ministério Público; 

h) aos registros e guias de encaminhamento de documentos ou objetos à perícia;  

i) aos registros de autorizações judiciais para quebra de sigilos constitucionais;  

j) aos relatórios e soluções de sindicâncias e procedimentos disciplinares findos; 

k) aos relatórios de inteligência. 

III – acompanhar, quando necessária ou solicitada, a condução da investigação 

criminal; 

IV – requisitar a instauração de inquérito policial ou inquérito policial militar sobre 

fato ilícito identificado no exercício do controle externo da atividade policial, 

ressalvada a hipótese em que os elementos colhidos sejam suficientes ao 

ajuizamento de ação penal;  

V – requisitar informações, a serem prestadas pela autoridade, acerca de 

inquérito policial não concluído no prazo legal, bem assim requisitar sua imediata 

remessa ao Ministério Público, no estado em que se encontre;  

VI – receber representação ou petição de qualquer pessoa ou entidade, por 

desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal e nas leis, 

relacionados com o exercício da atividade policial;  

VII – ter acesso às pessoas presas, em qualquer momento e de forma reservada, 

e aos seus respectivos registros;  

VIII – ter acesso aos dados, áudios e imagens dos sistemas de 

videomonitoramento, captados em unidades policiais ou durante diligências de 



órgãos de segurança pública (bodycam), bem como às informações contidas em 

cópias de segurança, a serem transmitidas, preferencialmente, através de 

servidores remotos, observando para a regularidade desses registros, seu fluxo 

de armazenamento, periodicidade, qualidade, custódia e acessibilidade;  

IX – ter acesso aos áudios, imagens e demais registros de comunicação e 

movimentação de viaturas policiais, inclusive obtidas por meio de sistemas de 

posicionamento global (GPS), bem como às informações contidas em cópias de 

segurança, a serem transmitidas, preferencialmente, através de servidores 

remotos, observando para a regularidade desses registros, seu fluxo de 

armazenamento, periodicidade, qualidade, custódia e acessibilidade; 

X – ter acesso aos relatórios, laudos periciais, ainda que provisórios, documentos 

e objetos sujeitos a perícia, resguardando as cautelas relacionadas à 

integralidade da cadeia de custódia e ao sigilo legal ou judicial que lhes sejam 

atribuídos ou quando necessário à salvaguarda do procedimento investigatório; 

§ 1º. O acesso mencionado no inciso II abrange informações, registros, dados e 

documentos, físicos ou virtuais, acondicionados ou não nos estabelecimentos e 

unidades policiais que recebam visitas institucionais do Ministério Público. 

§ 2º. Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer 

pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da 

informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido, 

ressalvadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. 

 

SEÇÃO II 

Da Fiscalização e das Visitas de Unidades Policiais 

 

Art. 12. Incumbe aos órgãos do Ministério Público no exercício do controle 

externo da atividade policial realizar visitas ordinárias e, sempre que necessário, 

visitas extraordinárias em unidades policiais, órgãos de perícia técnica e 

aquartelamentos militares existentes, com o propósito de: 

I – fiscalizar junto ao sistema de registro de ocorrências e sindicâncias a 

proporção daquelas que não geraram investigações criminais e, especialmente, 

a fundamentação dos critérios de conversão adotados pela autoridade policial;  



I – fiscalizar o fluxo procedimental das atividades finalísticas policiais, no que diz 

respeito aos inquéritos policiais, termos circunstanciados e demais feitos 

investigatórios;  

III – fiscalizar o cumprimento de mandados de prisão, das requisições e demais 

medidas determinadas pelo Ministério Público, inclusive no que se refere aos 

prazos e organização de pendências; 

IV – fiscalizar cumprimento das medidas de quebra de sigilos constitucionais;  

V – fiscalizar a regularidade e integralidade do fluxo da cadeia de custódia dos 

vestígios, desde o reconhecimento até o descarte; 

VI – fiscalizar as medidas adotadas pelo gestor da unidade sobre deficiências 

que impeçam seu funcionamento adequado. 

§ 1º. As visitas ordinárias serão realizadas nas unidades indicadas nos 

formulários aprovados pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da 

Atividade Policial e Segurança Pública, que serão disponibilizados no sítio do 

CNMP. 

§ 2º. A realização de visitas extraordinárias se dará nos casos de necessidade 

local, de cumprimento de planos de atuação ou de projetos estratégicos de cada 

Ministério Público e/ou da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da 

Atividade Policial e Segurança Pública. 

§ 3º. Os relatórios produzidos no âmbito do controle externo da atividade policial 

subsidiarão a atuação do Ministério Público na tutela coletiva de segurança 

pública, nos termos do Capítulo I da presente Resolução. 

 

Art. 13. As visitas serão realizadas em dois períodos: 

I – entre os meses de janeiro e abril, de forma presencial; 

II – entre os meses de julho e outubro, de forma presencial ou remota. 

§ 1º.  A opção pela forma remota será justificada, em campo próprio, pelo órgão 

do Ministério Público responsável pelo preenchimento do formulário de visita, 

nas hipóteses em que: 

a) a presença física do órgão do Ministério Público na unidade esteja, 

motivadamente, impossibilitada; 

b) a unidade já esteja continuamente sendo fiscalizada pelo mesmo órgão do 

Ministério Público, em procedimento próprio. 

§ 2º. As visitas contarão com atividades preparatórias, com a finalidade de: 



a) instaurar procedimento administrativo específico para monitoração e 

fiscalização da unidade; 

b) notificar a autoridade responsável para o envio dos dados relacionados aos 

formulários tratados nesta Resolução, bem como sobre os procedimentos e 

ações a serem efetivados previamente para otimizar e objetivar a visita; 

c) envolver, se necessário, os serviços de segurança institucional, para a 

salvaguarda da atuação ministerial;  

d) analisar os dados repassados, com atenção aos déficits estruturais, às 

gestões de procedimentos e dos vestígios; 

e) aferir as vulnerabilidades reiteradas constatadas na unidade em visitas e 

relatórios anteriores. 

 

Art. 14. Finalizada a visita, o órgão do Ministério Público: 

I – preencherá o formulário de visita; 

II – promoverá a análise dos dados e informações coletados; 

III – adotará as seguintes providências que se façam necessárias: 

a) comunicar às autoridades responsáveis sobre a identificação de indícios de 

irregularidades praticadas no exercício da atividade de investigação que 

caracterize falta disciplinar, crimes ou atos de improbidade administrativa; 

b) solicitar a prestação de auxílio ou colaboração das corregedorias dos órgãos 

policiais, para fins de cumprimento do controle externo; 

c) instaurar procedimento administrativo visando acompanhar, fomentar e 

fiscalizar a implementação de políticas públicas inexistes ou ineficientes nos 

serviços policiais da unidade visitada, bem como o respeito aos interesses, 

direitos e bens cuja defesa seja de responsabilidade do Ministério Público; 

d) instaurar procedimento investigatório para apuração de ato de improbidade 

administrativo identificado no exercício do controle externo da atividade policial 

ou remeter documentos ou peças de informação ao órgão do Ministério Público 

com atribuição para atuar na matéria; 

e) instaurar procedimento investigatório para apuração de ilícito penal 

identificado no exercício do controle externo da atividade policial ou remeter 

documentos ou peças de informação ao órgão do Ministério Público com 

atribuição para atuar na matéria.  



Parágrafo único. O controle externo de unidades que não sejam objeto dos 

formulários tratados nesta Resolução, mas que detenham parcela de poder de 

polícia, será exercido nos termos do inciso III deste dispositivo. 

 

Art. 15. O formulário de visita devidamente preenchido será enviado à validação 

da Corregedoria Geral do respectivo Ministério Público, mediante sistema 

informatizado disponibilizado pelo CNMP, até o último dia dos meses de abril e 

outubro. 

§ 1º. Caberá aos Ministérios Públicos normatizar a disponibilização de dados e 

cópias dos formulários às outras unidades com atuação na tutela coletiva de 

segurança pública e no controle externo da atividade policial na modalidade 

concentrada. 

§ 2º Caberá́ às Corregedorias Gerais o envio dos relatórios validados à 

Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e 

Segurança Pública, mediante sistema informatizado, até o último dia do segundo 

mês subsequente ao da visita. 

§ 3º. Caberá às Corregedorias Gerais o controle periódico das visitas realizadas, 

dos casos de descumprimentos reiterados, da consistência de justificativas de 

não preenchimento dos formulários, da utilização da forma remota de visita e da 

atualização do cadastro do total de unidade a serem fiscalizadas e visitadas. 

 

SEÇÃO III 

Da Letalidade e da Vitimização Policial 

 

Art. 16. Nos casos de letalidade e vitimização policiais, cabe ao Ministério 

Público atuar a partir de um plano de ação institucional específico, com previsão 

de diagnóstico, monitoramento e fiscalização, que considere: 

I – a análise das atividades desenvolvidas nas investigações e ações penais 

sobre mortes decorrentes de intervenções policiais, com enfoque na 

identificação das principais deficiências que comprometam a celeridade e 

resolutividade dos feitos; 

II – o fomento de políticas públicas que se revelem efetivas à redução da 

letalidade e vitimização policiais, com a finalidade de promover: 



a) a transparência ativa, por meio do acesso a informações de interesse público, 

através da utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação, com enfoque na disponibilização dos resultados produzidos a partir 

das políticas de redução da letalidade e vitimização policiais, bem como dos 

registros estatísticos de policiais mortos, em serviço ou por lesão não natural, 

fora de serviço e de pessoas mortas em decorrência de intervenções policiais; 

b) a criação de fluxos capazes de auxiliar o monitoramento da atividade policial, 

ampliando os canais de comunicação interinstitucionais e a coleta de dados; 

c) o aperfeiçoamento contínuo da técnica policial e dos seus procedimentos 

operacionais, inclusive relativos ao uso de instrumentos de menor potencial 

ofensivo; 

d) a otimização dos recursos financeiros, materiais e humanos; 

e) o incremento e modernização de equipamentos periciais e de investigação;  

f) a formação, capacitação e qualificação dos profissionais de segurança pública, 

bem como a valorização da saúde e segurança desses servidores; 

g)  a proteção da vítima e de outras pessoas atingidas em decorrência das 

mortes provenientes de intervenções policiais e a garantia aos seus 

atendimentos multidisciplinares, especialmente nas áreas psicossocial, de 

assistência jurídica e de saúde. 

III – a atenção aos documentos e recomendações produzidos pelo sistema 

regional de proteção dos direitos humanos e outras fontes normativas do Direito 

internacional. 

 

Subseção I 

Do Controle das Investigações Policiais 

 

Art. 17. Compete ao Ministério Público, no âmbito institucional e 

interinstitucional, adotar medidas para garantir a eficácia das providências 

investigatórias, com destaque para: 

I – o comparecimento pessoal da autoridade policial ou policial militar ao local 

dos fatos, tão logo seja comunicada da ocorrência, providenciando o seu pronto 

isolamento, a requisição da respectiva perícia e o exame necroscópico, evitando-

se, inclusive, que a prestação de socorro remova indevidamente cadáveres; 



II – a realização de perícia no local do suposto confronto, com ou sem a presença 

física do cadáver;  

III – a execução de exame necroscópico acompanhado de exame interno, 

documentação fotográfica e a descrição minuciosa de todas as demais 

circunstâncias relevantes encontradas no cadáver;  

IV – a apreensão de armas dos agentes de segurança pública envolvidos na 

ocorrência, submetendo-as à perícia específica; 

V – o acesso a dados, áudios e imagens captados durante as diligências 

policiais, inclusive através de câmeras nos uniformes policiais e nos sistemas de 

videomonitoramento existentes em locais, públicos e privados, situados nas 

imediações em que os fatos ocorreram, observando para a regularidade desses 

registros, seu fluxo de armazenamento, periodicidade, qualidade, custódia e 

acessibilidade; 

VI – a obtenção de dados, áudios, imagens e demais registros de comunicação 

e movimentação das viaturas policiais, observando para a regularidade desses 

registros, seu fluxo de armazenamento, periodicidade, qualidade, custódia e 

acessibilidade; 

VII – a comunicação do fato pela autoridade policial ao Ministério Público, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas;  

VIII – a instauração de inquérito policial ou inquérito policial militar, conforme a 

situação concreta, para apuração específica dos fatos;  

IX – o contínuo impulsionamento do feito, atentando-se para que sejam colhidas 

as oitivas das vítimas de crimes tentados, familiares e testemunhas presenciais 

e deles receber eventuais sugestões, informações, provas e alegações. 

§ 1º. Compete ao órgão do Ministério Público verificar se as providências 

tratadas neste artigo foram devidamente efetuadas no caso concreto, adotando-

se as medidas necessárias em caso de inobservância.  

§ 2º. Nas hipóteses de promoção de arquivamento das investigações criminais, 

deverá o órgão do Ministério Público indicar as diligências e os motivos de 

impossibilidade de seu cumprimento, bem como notificar a vítima e/ou seus 

familiares sobre o pronunciamento do Ministério Público. 

 

Art. 18. Sem prejuízo das providências mencionadas, é recomendável que o 

órgão do Ministério Público, de forma justificada, verifique a necessidade de:  



I – requisição da reprodução simulada dos fatos; 

II – requisição de instauração de inquérito policial ou inquérito policial militar, 

conforme a situação concreta, no caso da existência de indícios de remoção 

indevida de cadáveres para a apuração específica dos fatos;  

III – instauração de procedimento investigatório criminal;  

IV – postulação da suspensão do exercício da função pública do agente. 

 

Art. 19. Os Ministérios Públicos designarão órgão ou unidade capaz de 

concentrar os dados relativos às ocorrências de letalidade e vitimização policiais, 

a fim de alimentar, mensalmente, o Sistema de Registro de Mortes Decorrentes 

de Intervenção Policial do Conselho Nacional do Ministério Público. 

§ 1º. Nos meses de não ocorrência de letalidade e vitimizações policiais, será 

lavrada certidão e enviada à Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo 

da Atividade Policial e Segurança Pública para fins de registro e controle. 

§ 2º. A Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e 

Segurança Pública providenciará publicidade dos dados recebidos respeitando 

o sigilo decorrente de previsões legais. 

 

Subseção II 

Da Notificação do Investigado 

 

Art. 20. O órgão do Ministério Público zelará para que, nos inquéritos policiais, 

inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto 

for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal no exercício 

profissional ou em missões para Garantia da Lei e da Ordem, praticados por 

servidor vinculado às instituições dispostas nos artigos 144 e 142 da Constituição 

Federal, haja: 

I – notificação do servidor e, sendo o caso, da instituição a que pertença, para a 

constituição ou indicação de defensor, sempre que se tratar de fato com autoria 

conhecida, em que figure na condição de investigado, propiciando-lhe o acesso 

aos elementos de provas já documentados e a realização dos atos que digam 

respeito ao exercício do direito de defesa; 

II – na ausência de defensor constituído ou de indicação de defensor pela 

instituição a que pertença o investigado: 



a) realização imediata das diligências que não dependam da participação do 

investigado; 

b) requisição do feito para análise, tão logo finalizadas as medidas investigativas 

que independem da participação do investigado, para manifestação conclusiva 

ou adoção das providências pertinentes. 

  

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 21. No âmbito do CNMP, incumbe à Comissão do Sistema Prisional, 

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública o acompanhamento 

e a fiscalização de cumprimento da presente Resolução.  

Parágrafo único. Para os fins do caput, a Comissão do Sistema Prisional, 

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública deverá observar as 

ações promovidas no próprio CNMP sobre o tema, em especial das Comissões 

permanentes e temporárias, e apresentar, sempre que necessário, estudos e 

manifestações técnicas que subsidiem a melhor aplicação da presente 

Resolução.  

 

Art. 22. Fica instituído o Grupo da Segurança Pública e Controle Externo da 

Atividade Policial – GSPC, vinculado à Comissão do Sistema Prisional, Controle 

Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, como órgão permanente, de 

natureza consultiva, com atribuições de: 

I – apresentar estudos e manifestações técnicas que subsidiem a melhor 

aplicação da presente Resolução; 

II – propor e fomentar a adoção de medidas eficazes para o aperfeiçoamento da 

tutela coletiva de segurança pública e do controle externo da atividade policial; 

III – promover estudos e pesquisas sobre a segurança pública e o controle 

externo da atividade policial, a fim de subsidiar e aperfeiçoar a atuação dos 

membros, inclusive em relação aos formulários de que trata esta Resolução; 

IV – propor a capacitação de membros e servidores, necessária ao 

aperfeiçoamento da atuação relacionada à tutela coletiva de segurança pública 

e do controle externo da atividade policial; 



V – compartilhar, salvo se protegido por sigilo legal, conhecimentos, informações 

e base de dados, com o objetivo de promover a melhoria de resultados 

institucionais; 

VI – propor recomendações, diretrizes, protocolos e rotinas relacionadas à tutela 

coletiva de segurança pública e ao controle externo da atividade policial; 

VII – propor o planejamento estratégico a ser adotado na tutela coletiva de 

segurança pública e no controle externo da atividade policial, no âmbito do 

CNMP. 

VIII - propor a celebração de convênios e acordos de cooperação com órgãos da 

Administração Pública e entidades privadas sem fins lucrativos, com o objetivo 

de produzir ações conjuntas para a realização de estudos e pesquisas de 

interesse do Ministério Público sobre a segurança pública e o controle externo 

da atividade policial.  

§ 1º. O Grupo da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial 

será presidido pelo Presidente da Comissão do Sistema Prisional, Controle 

Externo da Atividade Policial e Segurança Pública. 

§ 2º. O Grupo da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial 

disporá de um coordenador e um vice-coordenador escolhidos entre seus 

integrantes pelo presidente da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo 

da Atividade Policial e Segurança Pública. 

§ 3º. O Grupo da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial 

será composto por, pelo menos, um representante titular e suplente de cada 

unidade e ramo do Ministério Público brasileiro, indicados pelos Procuradores-

Gerais, entre membros vitaliciados que detenham domínio das políticas públicas 

relacionadas à segurança pública e ao controle externo da atividade policial. 

 

Art. 23. Ficam obrigados os Ministérios Públicos dos Estados e os ramos do 

Ministério Público da União a apresentarem, no prazo de 12 (doze) meses 

contados da vigência desta Resolução, plano de atendimento às disposições 

veiculadas no Capítulo I (Da Tutela Coletiva de Segurança Pública), respeitadas 

a disponibilidade orçamentária e financeira.  

Parágrafo único. A gestão estratégica das unidades e ramos do Ministério 

Público deverão observar as disposições atinentes às atribuições de tutela 



coletiva da segurança pública, nos termos da Resolução nº 147, de 21 de junho 

de 2016, com as alterações que se lhe seguirem.  

 

Art. 24. A Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial 

e Segurança Pública disponibilizará no sítio do CNMP as demais instruções para 

o preenchimento e o fluxo de remessa de dados e relatórios tratados por esta 

Resolução e para assegurar aos Ministérios Públicos o acesso aos dados 

estruturados relacionados às visitas institucionais de seu ramo ou unidade. 

 

Art. 25. Ficam revogadas as Resoluções nº 20, de 28 de maio de 2007 e nº 129, 

de 22 de setembro de 2015.  

 

Art. 26. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, ... de ... de 2021. 

 

 

Antônio Augusto Brandão de Aras 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 
 


